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Tömegszervezeleink harcoljanak 
a III. Magyar Békekongresszus sikeréért 

Béke — ez az a szó, ami a világ 
valamennyi becsületes emberének 
szívében legmélyebben él. A béke 
iránti szeretet ad erőt a francia,! 
o'asz, japán és görög hazafioknak, ] 
hogy küzdjenek elnyomóik, a há-
borús uszítók ellen; a béke iránti 
lángoló szeretet fűti a már béké- j 
ben élő dolgozók millióit is, hogy | 
a béke fenntartásáért még jobban 
dolgozzanak az üzemekben és szán-
tóföldeken. 

A világ békeszerető emberei ép-
pen ezért fogadták hatalmas öröm-
mel a Békevilágtanács legutóbbi 
berlini ülésének határozatát; o 
háborús gyujtogatók kezét v.xeg kell 
fékezni! És azt, hogy december 5-
én Bécsben megrendezik a népek 
békekongresszusát, újra nemet ki-
álltva a háborús uszítóknak. 

Az Országos Magyar Béketanács 
felhívást intézett a magyar béke-
harcosokhoz: a bécsi kongresszust 
megelőzően hazánkban' tartsuk meg 
a iii. Magyar Békekongresszust. 
Ezt megelőzően az ország minden 
részében, városi és járási béke-
értekezleten beszélik meg béke-
harcosaink: mit tehetnek a béke 
megvédése érdekében. 

— Ml békében akarunk élni és 
dolgozni — hangzik 6okszor a dol-
gozók véleménye. Éppen ezért 
bizonyítják be békeharcosaink, 
hogy minden erejükkel küzdenek 
a békekongresszus sikeréért, most 
az előkészület időszakában. 

„A leiadat most a:, hogy még 
magasabbra kell emelni a népfö-

* megek aktivitását, fokozni kell a 
béke híveinek szervezettségét, tá-
radhatatlanul le kell leplezni a 
háborús gyujtogatókat és nem sza-
bad megengedni nekik, hogy hazug-
ságaikkal behálózzák a népeket" 
— mondotta Malenkov elvtárs a 
Szovjetunió XIX. pártkongresszu-
sán. E szavak nekünk is szóinak. 

Ha megvizsgáljuk: vájjon meg-
tettünk-e mindent a III. Magyár 
Békekongresszus sikeréért? meg-
állapíthatjuk: bár megyénkben szép 
eredményeket értünk el, 6ok új 
bétkebizottság alakult. békeutcá-
kat, békeházaknt avattak, az üze-
mek dolgozói pedig munkaválla-
lással igyekeztek a sikerhez hoz-
zájárulni —, még sem teltünk meg 
r.ilndent azért, hogy sikerre vigyük 
a III. Magyar Békekongres6zust! 

Mi ennek az oka? Elsősorban az, 
hogy megyénk tömegszervezetei, 
az MNDSZ kivételével, nem nyuj-

, tottak kellő segítséget a békebi-
zottságok munkájához, eltemetkez-
tek saját feladatúban. 

Az MNDSZ példát mutatott. 
Munkájuk mellett minden erejüket 
a békekongresszus előkészítése 
érdekében használják fel. Az ered-
mény is megmutatkozik. Az 
MNDSZ-asszonyok ezrével kötöt-
tek békevédelml szerződéseket, 
melyben az egyszerű dolgoizók le-
írják, hogyan harcolnak a békéért. 

Kispéter Jánosné MNDSZ nőne-
velő örömmel irta a békeszerző-
désre egyszerű szavaival, hogyan 
veszi ki részét a békeharcból: 

,v4 Kossuth Zsuzsanna MNDSZ-
csoportban mint nönevelö még 
nagyobb odaadással dolgozom. 
Résztveszek a családlátogatásban 
és a tagszervezésben. A Foltozó-
és Javító Szövetkezetben az eddig 
elért 116.9 százalékos teljesítmé-
nyemet 130 százalékra emelem, 
Hogy így járuljak hozzá a béke 
megvédéséhez". 

De sorolhatnánk azokat a ne* 
veket és vállalásokat, melyek me-
gyénk becsületes dolgozói az 
MNDSZ-asszonyok felvilágosító 
munkája nyomán tettek. 

A szőregiek versenykihívása nyo-
mán Makó város versenyre hívta 
Szeged várost. A makóiak vál-
lalták, hogy 250 békebizottságot 
alakítanak a városi értekezlet idő-
pontjáig, de ezt idő előtt teljesí-
tették: és megfogadták, hogy 300-ra 

emelik felajánlásukat. Az MNDSZ-
asszonyok segítettek a békebizott. 
Ságnak vállalásaik teljesítésében! 
Szegeden az MNDSZ-asszonyok hat 
békeházat és hat békeuicát avat-
tak. A Zoltán-utca 8. szám alatt 
Mészáros Jánosné MNDSZ-a36zony 
amikor felszólalt a békeház ava-
tásánál, elmondotta, hogy 6 a ház 
többi lakóit kívánja segíteni ak. 
kor, amikor vállalja, hogy míg a 
munkában vannak, a gyermekekre 
vigyáz és a bevásárlásokat elintézi. 
A béketarsolyok hímzése, mely-
ben a becsületes dolgozók leve-
leiket juttatják el a nagy béke-
harcosokhoz, 6zintén az MNDSZ 
kezdeményezése. 

A DISZ és a Magyar-Szovjet Tár-
saság igen kevés segítséget nyújt 
a békebizoltságok munkájához. 
Van azonban egy-egy község, 
ahol a DISZ-fiatalok igyekeznek jó 
munkát végezni. Sándorlalván 
például a DISZ-fiatalok ünnepé-
lyessé tették műsorukkal a nagy 
békegyülést, hol a békeküldöttek-
nek átadták az igazolványokat. A 
kis últörök pedig meglátogatták a 
küldöttek házait, köszöntötték őket 
és nem egy helyen virággal dí. 
szítették fel a küldöttek házának 
kapuját. 

Igen komoly munkát fejtettek 
ki a békekongresszus előkészíté-
sében a békebizottságok, üzemek-
ben és mezőgazdaságunk szocia-
lista szektoraiban igyekeztek min. 
den dolgozóhoz eljuttatni a Bé-
kevilágtanács felhivását és a III. 
Magyar Békekongresszus hírét. 

A nagylaki Kendergyár békebi-
zottsága a szöregi felhíváshoz 
azonnal csatlakozott. A napokban 
pedig győzelmi jelentést küldölt 
a megyei békebizottsághoz: 

„A ionódánk terven télül 24 má-
zsa• anyagot gyártott, így tervét 
104.2 százalékra teljesítette. Eh-
hez az eredményhez hozzájárult. 
Locskal Béláné, Hódi Sándorné, 
Halast Gizella, Szabó Irén és Pri-
bák Rozália kiváló munkája, akik 
tervüket állandóan 100 százalékon 
télül teljesítették." 

ökrös Istvánné, a Szegedi Juta-
áruigyár sztahánovistája, békekül-
dött a következő vállalást telte a 
városi békeértekezletre: 

,JMinőségi munkámat emelem és 
tíz százalékkal csökkentem a selej-
tet. így készülök a béke megvé-
désére." 

ökrös Istvánné vállalását beisü-
lettel teljesíti. 

Mindössze három nap van hátra 
a városi és járási békeértekeziel'g. 
Ezt a rövid időt a békebizottságok 
arra használják fel, hogy kisgyű-
léseket t a r i a n a k , elbeszélgetnek a 
dolgozókkal; úgy dolgoznak, hogy 
megyénk a békeértekezlet nap-
jáig a vetésben mutatkozó lema-
radását behozza és büszkén mond-
hassák: mindent meglettünk a bé-
keérlekezlet sikeréért és felkészül-
tünk a III. Magyar Békekongresz-
szusra. 

— Erőnket nem kímélve küzdünk 
tovább a béke frontján és min-
denült ott leszünk, ahol a béke 
nagy ügyéért küzdeni és áldozni 
kell" — mondotta Rákosi elvtárs 
pártunk II. kongresszusán. Béke-
bizottságaink Rákosi elvtárt sza. 
vait magukévá tették. Most az 
szükséges, hogy a tömegszerveze-
tek is megszívleljék Rákosi elv-
társ szavát és a járási, városi békei 
értekezletekig, majd a III. Magyar 
Békekongresszusig munkájukat úgy 
végezzék, hogy szavuk eljusson 
minden házba és minden családhoz. 
A tömegrazervezetek tagjai felvi-
lágosító munkájukkal igyekezze-
nek jó eredményt elérni; megfe. 
leni annak a feladatnak, amelyet 
pártunk és Rákosi elvtárs rájuk 
bízott. 

Csak így készülhetnek méltóan 
a magyar békekongresszusra és a 
népek bécsi seregszemléjére. 

Rákosi Mályás, a minisztertanács elnökének vezetésével 
visszaérkezett Budapestre a Német Demokratikus 
Köztársaságban járt magyar kormányküldöttség 

Berlin lakosságának tízezrei vo- r 
nultak fel szerda este a berlini 
Ostbahnhofhoz, hogy elbúcsúzza-
nak a magyar kormányküldöttség-
től. Rákosi Mátyás elvtárstól, a 
Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa elnökétől, Gerő Ernő elv-
társtól és Kiss Károly elvtárstól, 
akik a Néimet Demokratikus Köz-
társaság kormányának meghívá-
sára három napig Berlinben tartóz-
kodtak. A berlini fiatalok ezrei fák-
lyás felvonulással búcsúztak sze-
retett magyar vendégeiktől. Az 
ifjak és leányok lelkesen éltették' 
Rákosi Mátyást, Wilhelm Pieckel 
és a nagy Sztálint. Lelkesen éltet-
ték a magyar és a német nép ba-
rátságát. amely ezael a látogatás-
sal tovább erősödött. 

A kormányküldöttség búcsúzta-
tására a pályaudvaron megjelen-
tek: Ottó Grotewohl miniszterel-
nök, Walter Ulbricht. a Német Szo-
cialista Egységpárt főtitkára, mi-
niszterelnökhelyettes, Johannes 
Dieckmann, a népi kamara elnöke, 
Rau, Nuschke, Scholz és Bolz mi-
niszterelnökhelyettesek, a Német 
Demokratikus Köztársaság kormá-
nyának tagjai, Szemic6a6zt.nov, a 
Szovjet Ellenőrző Bizottság ügy-
vezető elnöke, a baráti orsszágok 
diplomáciai képvielöi, Friedrich 
Ebért főpolgármester, dr. Correns 
tanár, a nemzeti front országos ta-
nácsa elnökségének elnöke és a 
Német Demokratikus Köztársaság 
politikai, kulturális és gazdasági 
életének 6zámos más vezető sze-
mélyisége. 

Az Ostbahnhof előtt Rákosi Má-j 
lyás elvtársat és a magyar kor-
mányküldöttség tagjait hatalmas 
éljenzés fogadta. Ottó Grotewohl 
elvtárs, a Német Demokratikus 
Köztársaság miniszterelnöke szí-
vélyes szavakkal búcsúztatta a 
kedves vendégeket. A német kor-
mány és a német nép r.evében há-
lás köszönetet mondott a magyar 
kormányküldöttségnek. Grotewohl 
elvtárs, a Német Demokratikus 
Köztársaság lakossága nevében to-
vábbi nagy sikereket kívánt a ma-
gyar nép békés építömunkájához. 

Hangsúlyozta, hogy a küldöttség 
látogatása, amelynek célja a né-
met és a magyar dolgozó nép ba-
rátságának elmélyítése volt. nagy-
szerű sikerrel járt. Ottó Grotewohl 
ezután arra kérte a magyar kor. 
mányküldöttséget, hogy hazaérke-
zése után tolmácsolja Magyaror-
szág dolgozó népének a német nép 
forró testvéri üdvözletét és azt 
az üzenetét, hogy a béke biztosí-
tásáért és Németország egységéért 
folyó küzdelmét nem hagyja abba 
a teljes győzelem kivívásáig. 

A berliniek lelke® éljenzése kö-
zepette Rákosi Mátyás elvtárs vá-
laszolt Ottó Grotewohl szavaira. 

Rákosi elvtárs beszédére a berli-
niek tízezrei lelkes éljenzéssel vá-
laszoltak, éltették a német é® a 
magyar nép eltéphetetlen barát-
ságát. A berlini dolgozók töme-
gei az Internacionálét énekelve bú-
csúztak a magyar kormányküldött-
ségtől. 

Rákosi Mátyás ezekkel a sza-
vakkal búcsúzott a német néptől: 
„A viszontlátásra! Freundschaíl!" 

Ezután került sor a pályaudvaron 
a hivatalos búcsúztatásra. Miután 
elhangzott a Magyar Népköztársa-
ság és a Német Demokratikus Köz-
társaság himnusza, Rákosi Mátyás 
Ottó Grotewohl kíséretében ellé-
pett a díszszázad előtt. Rákosi Má-
tyás és a magyar kormányküldött-
ség tagjai baráti kézszorítással 
szívélyes búcsút vettek a Német 
Demokratikus Köztársaság vezetői-
től. A magyar kormányküldöttség 
vonata 23 óra 15 perckor indult el 
hazafelé vezető útjára. 

A búcsúztatáson megjelent dolga, 
zók sokáig integettek a vonat után. 

A magyar kormányküjdöttségtt 
Bad-Schamdauig. a Német Demokra-
tikus Köztársaság határállomásáig 
elkísérte Hermartn Matern, a Né. 
met Szocialista Egységpárt pol i r -
kai irodájának tágja, a népi kamara 
alelnöke, Georg írért inger külügy-
miniszter Heinz Kessler belügymi-
niszterhelyetles, Hajdú József rend-
kivüjl követ és meghatalmazott mi-
niszter, a Magyar Népköztársaság 
berlini diplomáciai missziójának ve-
zetője. 

A magyar kormányküldöttséggé 1 
együtt utazott Budapestre Stefan 
Heymann rendkívüli követ és meg. 
haialmuzott miniszter, a Német De-
mokratikus Köztársaság magyaror-
szági diplomáciai missziójának ve. 
zetője. 

Rákosi elvtárs beszéde az elutazás előtt 

A „Hamburger Volkszertung" vezércikke 
Rákosi Mátyás berlini látogatásáról 

A „Hamburger Vo'.kszeltung" cí-
mű nyugatnémotországi kommunista 
lap vezércikkben foglalkozik Rákosi 
Mátyásnak a Német Demokratikus 
Köztársaságban lett látogatásával. 
A lap a lobbi között a következőket 
írja: 

— A magyar miniszterelnöknek a 
Német Demokratikus Köztársaság-
ban tett látogatása azért is nagyje-
lentőségű. mert a magyar nép a fa-
sizmus szélzúzásáig csak rossz ta-
pasztalatokat szerzett Németország-
gal kapcsolatban. 

Kedves Elvtársak! 
Megragadom az alkalmat, hogy el-

utazásunk előtt köszönetet mondjaik 
azért a szíves fogadtatásért, a sok 
jókívánságéri és a baráti rokon-
szenvnek azért' a rengeteg megnyil-
vánulásáért, amelyben azóta voj ré-
szünk, oimióla a Német Demokra-
tikus Köztársaság vendégszeretetét 
élvezzük. Számunkra kezdettől fog-
va világos vo]t, hogy utazásunk 
célja, a német és a magyar dolgozó 
nép barátságának elmélyítése, há-
lás feladat és, hogy e feladat ked-
vező előfeltételei adva vannak. De 
minden várakozásunkat felüjmúlía 
az a melegség és szeretet, amelyet 
mint a Magyar Népköztársaság kül-
döttei lépten-nyomon tapasztaltunk 
és amelyért ismételten köszönetün-
kéi kell kifejezni. 

Sokat hallottunk és ojvastunk ar-
ról a hatalmas és lelkes újjáépítő 
munkáról, amelyei a német dolgozó 
nép. munkások, parasztok, értelmi-
ségiek kifejtenek. De m.eg kel] val-
lanunk. hogy az újjáépítésnek az a 
hatalmas aránya, lendülete, a mun-
kás áldozatkészségnek az a megnyil-
vánulása, amelyet rövid három nap 
alatt Berlinben és a Német Demo-
kratikus Köztársaságban láttunk, 
minden várakozásunkat felülmúlta. 

Megállapíthattuk, hogy a Német 
Demokratikus Köztársaság hatalmas 
teljesítményednek^ motorja és lendí-
tőkereke a német dolgozók nagy 
pártja, a Német Szocialista Egy-
ségpárt. 

Meggyőződtünk arról az e'.szánt-
ságró], mellyel a Német Demokra-
tikus Köztársaság dolgozó népe te-
remtő békéjét kész megvédeni. Itl-
taríózkodásunk alatt szerzett tapasz-
talataink arról tanúskodnak, hogy a 
békevágy és az Imperialista hábo-
rús gyújtogatok elleni gyűlölet a 
német dolgozókban éppen olyan ele-
venen é], mint Magyarország mun-
kásságába11. 

Mint legfontosabb tapasztalaink-
ról számolunk be arról, hogy a Né-
rnel Demokratikus Köztársaság ve-
zetőiben és dolgozóiban, csak úgy 
mint nálunk, mély és őszinte a hála. 
érzés a felszabadító Szovjetunió és 
bölcs vezére, a szeretett Sztálin 
iránt. Mi. a Magyar Népköztársa-
ság dolgozói, tudjuk és hálatelt 
szívvel hirdetjük, hogy felszabadu-
lásunk és minden sikerünk forrása 
és boldogabb jövőnk biztosítéka a 
hatalmas Szovjetunió. Lépten-nyo-
mon éreztük, hogy a Német Demo-
kratikus Köztársaság népét ugyanez 
áz érzés halja át, és hogy a Szov-

jetunió iránti hálája éppen olyan 
forró, mint a mienk. 

Hazatérésünk után örömmel szá-
molunk majd be arról, hogy a Né-
met Demokratikus Köztársaság 
élén olyan férfiú áll, mint Wilhelm 
Pieck elvtárs, aki több mint fél év-
századon át rendíthetetlenül emelte 
magasra a haladás, a népfelszaba-
dítás, a szoctalizmus zászlaját és 
hogy az ő oldalán olyan kipróbált 
küzdőtársak állnak, mint Ottó Gro-
lewohl és Walter Ulbricht elvtársak. 

Kívánjuk a Német Demokratikus 
Köztársaság vezetőinek és népének, 
hogy nagy célkitűzéseiket, amelyek 
a teremtő béke biztosítására, az egy-
séges, demokratikus, szabad, füg . 
getlen és virágzó Németország 
megteremtésére, a jobb szocialista 
jövő felépítésére irányulnak, teljes 
siker koronázza. 

Éljen a német és a magyar dol-
gozó nép örök barátsága! 

Éljen 'és virágozzék a Német De-
mokratikus Köztársaiság! 

Csülörlök dé|után visszaérkezett 
Budapestre a Wilhelm Pieck köztár. 
sasági elnök és a Német Demokra-
tikus Köztársaság kormányának 
meghívására vasárnap Berlinbe uta-
zott magyar kormányküldöttség: 
Rákosi Mályás, a minisztertanács 
elnöke, a kormányküldöttség veze-
tője, Gerő Ernő állaimroinisaler, a 
Népgazdasági Tanács elnöke, KLss 

Károly kü]ügyminiszler, a küldött-
ség tagjai. A magyar kormánykül-
döttséggel együtt érkezett vissza Ste-
fan Heymann rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter, a Német 
Demokratikus Köztársaság buda-
pesti diplomáciai missziójának ve-
zeiője, aki a küldöttséget úiján e]kí-
sérte. A kormányküldöttség foga. 
dásán a pályaudvaron megjelenít: 
Farka® Mihály vezérezredes, honvé. 
delmi miniszter. Dobi István, a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csásak elnöke. Ugyancsak résztvet-
tek a kormányküldöttség fogadásán 
Kovács István. Nagy Imre begyűj-
tési miniszter, Hegedűs András, az 
állami gazdaságok és erdők minisz-
tere, Hidas István, Kristóf István, 
Rónai Sándor, a Magyar Dol. 
gozók Pártja Politikai Bizottságá-
nak több más tagja, a miniszterta-
nács több tagja és a magyar politi-
kai é]et számos vezető személyisége. 
A kormányküldöttség fogadásán 
résztvettek J. D. Kiszeljov, a Szov-
jetunió magyarországi nagykövete, 
Huan Cen. a Kínai Népköztársaság 
budapesll nagykövete és a többi bt', 
ráti állam budapesti diplomáciai 
képviselői. 

Rákosi Mátyás elvtárs iáviraia 
a Német Demokratikus Köztársaság határáról 

Oito Groiewohl elvtárshoz 
OTTO GROTEWOHL elvtársnak, 

a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének 
• b e r l i n 

A magyar kormányküldöttség cs a magam nevében őszinte há'á" 
raa( fejezem kl Önnek, valamint a Német Demokratikus Köztársaság 
kormányának és egész népének azért a szívélyes és barátságos fo. 
gadtatásérj, amelyben a Német Demokratikus Köztársaságban részünk 
volt Meg vagyok győződve arról, bogy látogatásunk még jobban el-
mélyítette a német és a magyar nép barátságát és hozzájárult ah-
hoz, hogy fokozott erővel folytassuk közös liareunkat « Szovjetunió 
áltat vezetett béketábor soraiban a béke, a demokrácia és a szocia. 
Iizmus zászlaja alutt. 

Most, amikor elhagyom a Német Demokratikus Köztársaság te-
rületét, szívből kivánom önnek, valamint a Német Demokratikus Köz-
társaság kormányának és népének, hogy békés építőmunkájukban új, 
nagy sikereket érjenek el és hogy minél előbb teljes győzelemre vL 
gyék az egységes, független és demokratikus Németország ügyét. 

A magyar kormánydelegáció nevében; 
RÁKOSI MÁTYÁS, 

a Magyar Népköztársaság minisz 
tertanácsának elnöke 

j 
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A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k jeliszavai 

a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m 
35 . é v f o r d u l ó j á r a 

1 Moszkva (TASZSZ). 
A Szovjetunió Kommunista Párt. 

ja Központi Bizottsága a többi kii. 
zólt a következő jelszavakat adta 
ki a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom 35. évfordulójára: 

Éljen a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 35. évfordulóját 

Éljen a népek közti béke! Le a 
háborús gyujtogatijkkal! 

Testvéri üdvözlet az imperialista 
Agresszorok és az új háború gyuj. 
tógától ellen, a békéért, a demokrá-
ciáért, a szocializmusért harcoló né-
peknek ! 

Testvéri üdvözlet a gyarmati és 
függő orszápok népcinek, amelyek 
szabadságukért és nemzeti függet-
lenségükért harcolnak az imperia-
lista rabtartók ellen! 

Testvéri üdvözlet a népi demokra. 
tikus országok dolgozóinak, akik 
sikeresen építik a szocializmust! 

Éljen és szilárduljon a népi demo. 
kratlkus országok és a Szovjetunió 
megbonthatatlan barátsága és 
együttműködése! 

Szilárduljon és virágozzék a Kí-
nai Népköztársaság és a Szovjet-
unió nagy barátsága, a Távol-Kelet 
és az egész világ békéjének és biz-
tonságának szilárd biztosítéka! 

Testvéri üdvözlel a hős koreai 
népnek, amely bátran védelmezi ha-
zája szabadságát és függetlenségét 
az idegen hódítók ellen vívott harc-
ban! 

üdvözlet a német népnek, mely 
harcol az egységes, független, de-
mokratikus és békeszerető Német, 
országért, a békeszerződés mielőbbi 
megkötéséért, a német nép és az 
egész világ békéje érdekében! 

üdvözlet s testvéri kommunista 
pártoknak, amelyek vezetik a kapi-
talista, gyarmati és függő országok 
népeinek harcát a békéért, a demo. 
tirádáért és a szocializmusért, a 
nemzeti függetlenségért! 

Üdvözlet a jugoszláv hazafiaknak, 
akik harcolnak, hogy országuk fel. 
szabaduljon Tito—Rankovlcs klikk, 
jének fasiszta elnyomása és az im. 
perialista rabság alól! 

üdvözlet a japán népnek, amely 
bátran harcol nz idegen megszállás 
ellen, nemzeti újjászületéséért, ha-
zája szabadságáért és függetlenségé, 
ért. a béke megőrzéséért! 

Éljen Anglia, az Amerikai Egye. 
miit Államok cs a Szovjetunió né-
peinek barátsága a háború elháritá. 

! sácrt és az egész világ tarlós bé-
kéjének biztosításáért vívott harcuk, 
ban! 

Valamennyi ország dolgozói! A 
béke fennmarad és tartós lesz, ha a 
népek kezükbe veszik a béke meg-
őrzésének ügyét és végig kitarta-
nak mellette! 

Dicsőség a Szovjet Hadseregnek 
és Haditengerészetnek, amely őrkö-
dik hazánk békéje és biztonsága fö-
lött! 

Szovjetunió munkásai, parasztjai, 
értelmisége! Sikeresen teljesítsük 
azokat a történelmi jelentőségű fel. 
adatokat, amelyeket a Kommunista 
Párt XIX. kongresszusa tűzött ki! 
Érjünk el új győzelmeket a kommu. 
nizmus építésében! 

Szovjetunió dolgozói! Terjesszétek 
ki az egész nép szocialista munka-
versenyét az ötödik ötéves terv tel-
jesítéséért és túlteljesítéséért! 

Szénipari munkások és munkás-
nők, mérnökök és technikusok! Ja. 
vítsátok meg a szénlelőhelyek kiak-
názásának módszereit, minden esz-
közzel fejlesszétek és tökéletesítsé-
tek a széntermelés gépesítését! 
Gyorsabban és jobban építsétek az 
űj bányákat! Több kiváló minőségű 
szenet a népgazdaságnak! 

Szovjet kohászok! Javítsátok a 
kohászati és ércbányászati vállala. 
tok berendezésének kihasználását, 
fejlesszétek a termelőfolyamatok 
gépesítését ég automatizálását! Szé. 
lesebb körben alkalmazzátok flz 
élenjáró munkamódszereket! Ad-
junk az országnak több nyersvnsat, 
acélt, hengercltárut, színesfémet! 

A Szovjetunió Kommunista Párt-
ja Központi Bizottsága lelkesítő 
jelszavakkal fordult a kőolajipar, a 
gépkocsi és traktoripar, a hnjóépí-
tőipar, a vegyipar, építő- és építő-
anyagipar és a többi Iparág dolgo-
zóihoz. 

Mezőgazdasági dolgozók! Szünte. 
lenül küldjetek a mezőgazdaság 
legfontosabb feladatának teljesité. 
séért: valamennyi mezőgazdasági 
növény terméshozamának emelésé-
ért. a közös állatállomány szaporí. 
tásáért és hozamának egyidejű je-
lentős emeléséért! Teremtsük meg 
az élelmiszerbőséget a lakosság szá. 
mára és n nyersanyagbőséget az 
Ipar számára! 

Kolhozparasztok és kolhozparaszt-
nők, gép- és traktorállomások, vala-
mint szovhozok dolgozói, mezőgaz. 

dasúgi szakemberek! Minden esz-
közzel növeljétek a gabona, a gya-
pot. a cukorrépa, az olajostakar. 
inány és más mezőgazdasági növé. 
nyek termesztését! 

Gép. és Iraktorállomások dolgo-
zói! Bővítsétek a munkaigényes 
munkák gépesítését a kolhozíerme. 
lég minden ágában, jobban használ-
játok kl a technikát! Idejében és 
jól javítsátok ki a traktorokat, kom-
bájnokat és más mezőgazdasági gé-
peket! 

Gyapottermesztő kolhozok kolhoz-
parasztjai, kolhozparasztnői, szov-
hozok és gépállomások dolgozói, 
gyapotlermesztésl szakemberek! 
Harcoljatok a termés gyorsabb be. 
takarításáért és a gyapotbegyüjlésl 
terv teljesítéséért! Adjunk több gya. 
potot szocialista hazánknak! 

Tudományos Intézmények és fő-
iskolák dolgozói! Minden eszközzel 
fejlesszétek a tudományos kutató-
munkát! Bátrabban alkalmazzátok 
az alkotó bírálatot és önbírálatot a 
tudományos munkában! Szilárdítsa, 
tok meg a tudomány és a termelés 
kapcsolatát, javítsátok a szakembe. 
rck képzését a népgazdaság és kul-
túra számára! 

Éljenek a szovjet szakszervezetek, 
a kommunizmus iskolái! 

Éljenek a szovjet nők, a kommu-
nizmus aktív építői! 

Éljen a leninl-sztátinl Komszomol, 
a kommunizmus ifjú építőinek él-
csapata, a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának aktív segítőtársa és tar-
taléka! 

Úttörők és iskolások! Kitartóan 
ős állhatatosan sajátítsátok el az 
ismereteket! Arassatok sikereket a 
tanulásban, a munkában és a társa-
dalmi munkában! Készüljetek fel, 
hogy hű leninisták, nagy hazánk 
odaadó fiai legyetek! 

Éljen a hatalmas Szovjet Szocia-
lista Köztársaságok Szövetsége, or-
szágunk népei barátságának és di-
csőségének erődje, az egész világ 
békéjének megdönthetetlen bás-
tyája! 

Éljen a Szovjetunió Kommunista 
Pártja, Lenin—Sztálin nagy pártja, 
valamennyi győzelmünk lelkesítője 
és szervezője! 

Lenin zászlaja alatt, Sztálin veze. 
tésével előre a kommunizmus gyö. 
zelméért! 

A SZOVJETÜNK) 
KOMMUNISTA PARTJÁNAK 

KÖZPONTI BIZOTTSÁGA 

A szoviet dolgozók újabb kiemelkedő 
munkateljesítményekkel készülnek 

a forradalmi évfordulóra 
A szovjet dolgozók a Nagy Októ-

beri Szocialista Forradalom 35. év-
fordulójának tiszteletére magasra 
emel lik a szocialista munkaverseny 
•zászlaját. 

A moszkvai „Ordzsonikidze" szer. 
számgépgyár fennállásának húsz 
esztendeje alatt már sok nagytelje-
sítményű automata és félautomata 
gépsort gyáriolt. Pjotr Dmilrijenko, 
a legjobb szerelő íultatosok egyike 
most naponta rendszeresen 400 szá-
zalékot ér el. 

A lettországi textilgyárakban, is 
szélesen kibontakozott a forradalmi 
évforduló tiszteletére indult szocia-
lista verseny. A „Zaszutauka Manu-
faktúra" gyúr dolgozói már 300 
,-zer méter texti|anyagot és körül-
belül 15 tonna fonalat készítettek 
terven felül. 

Kitűnő termékeket állítanak elő 
a „Merino" szövőgyár sztahánovls-
iái, A szövök az utóbbi időben 1600 
kg gyapjúi takarítottak meg. 

Nagy lelkesedéssel végzik munká-
jukat ezekben a napokban az Ural. 
ban a szerovi kohászali üzem ol. 
vasztáral. Októberi tervüket 13 nap-
pal a határidő előtt teljesítették, 
sokezer tonna nyersvasat termeitek 
terven felül és több mint 3 millió 
rubelt takarítottak meg. 

A nagyhírű uráli gépgyár terve-
zői újtipusú ekszkavátorokat tervez, 
nek a kommunizmus nagy építkezé-
sei számára. 

Jelentős sikerekkel köszöntik a 
forradalmi évfordulót a szovjet bá-
nyászok. A sztallnol ierü]eten már 
50 szénbánya dolgozik novemberi 
tervén. A „Nyikitovka" bányában 
több mint 70} dolgozó teljesítette 
határidő előtt az évi tervet. 

A donyecl bányászok mögött nem 
maradnak el az uráli bányászok 
sem. 

Nagy munkalendület uralkodik 
ezekben a napokban a Lenin-hegyen 
épüjö moszkvai egyetem sokezer doL 
gozoja körében ls. 

P Á R T E L E T • 
^mvmmmmrnmmm^ 

F o g l a l k o z z o n többet a D ó z s a Iszcs pártszervezete 
a pártonkívüli csoporttagok nevelésével 

gok sem részesülnek mindannyian 
politikai oktalásban. Pedig minden 
párttagnak, tagjelöltnek kötelessége 
fejleszteni politikai tudását, aho-
gyan ezt előírja pártunk Szervezeti 
Szabályzata. 

Súlyos mulasztás a pártszervezet 
részéről, hogy a pártonkívüli dol-
gozók politikai neveléséről r.em gon-
doskodott. A csoport tagságának 
többsége pedig pártonkívüli. Van-
nak újonnan belépeti csoporttagok 
is, akik eddig még egyáltalán nem 
részesültek politikai oktatásában. Az 
oktatás megszervezése annál inkább 
fontos fe]adata lett volna a párt-
szervezeteknek, mert ezek közül a 
dolgozók közül kell nevelnie az új 
tagjelölteket. A Dózsa-tszcs párt-
szervezete a tag- és tagjelöllfélvéte]i 
munkában egyhelyben topog. Az 
utolsó hónapokban nem vettek fel új 
tagjelöltet. Lajos elvtárs arra hivat-
kozik, nincs kit felvenni, öreg a tag-
ság. Közben megfeledkezik a cso-
port asszonyairó], akik kitűntek a 
munkában s méltó versenytársaik á 
férfiaknak. A pártszervezet tagsága 
között mégis kisebbségben vannak. 
Csupán négy párttag van a több 
mint 20 női csoporttag között. Ok-
tatásra sincsenek bevonva. Ez azt 
bizonyítja, hogy a Dózsa-tszcsbeu 
nem sokat törődnek a női dolgozók-
kal. A Dózsrutszcs asszonyai ne tür.-
jék, hogy háttérbe szorítsák őket. 
Köveleljék meg az őket megillető 
helyet a tanulásban. Az elmúlt évek 
során már nem egy parasztasszony 
bebizonyította, hogy a tanulásban is 
ir,é|tó versenytársa a férfiaknak. 
Helytelen Kopasz elvtársnak és 
azoknak a véleménye, akik azt 
mondják, elég, ha ők tanulnak, a 
feleségeiknek főzni kell és gyereket 
nevelni. Ma már nemcsak a munká-
ban, hanem a tanulásban is egymás 
mellett kell haladni a feleségnek a 
fé-jéveJ. Hogyan tudja nevelni gye-
rekeit pártunk, kormányunk iránti 
szeretetre az az asszony, aki maga 
ls képzetlen politikailag, nem érti 
meg párlunk pojltikáját. 

A pártszervezetnek a pár-
tonkívüli dolgozók nevelésében nagy 
segítséget nyújtanak a tömegszerve-
zetek. Éppen ezért a pártszervezete 
nek több támogatást kell nyújtani 
a jövőben ezeknek a szervezeteknek 
is, hogy betölthessék hivatásukat 
A békebizottság és Szabadságharcos 
Szövetség tagjait önátió feladatok-
kal kell megbízni, hogy bebizonyít-
hassák harcosságukat, a párt iránti 
áldozatkészségüket. Ezek a szerve-
zeteik, ha jól dolgoznak nagy segít-
séget nyújtanak majd a jövőben a 
pártszervezeteknek űj tagjelöltek 
nevelésében, a csoport dolgozóinak 
mozgósít ásában. 

A D ó z s a I s z c s tagjai novem-
ber 7 tiszteleiére tett vállalásul* tel-
jesítésén dolgoznak. A kertészeiben 
palántá]nak, kint a gyapottáblán 
szedik uz érett gubók terméséi, az 
aszlalosműhelyben javítják a törölt 
kocsik alkatrészeit. A távoli lábiák-
ról behal]atszil* a tanyára a traktor 
bugása, mely az utolsó holdakon 
veti a búzát. A tanya mögött si|ól 
építenek. Ezen is az utolsó simításo-
kat végzik. November 7-ig vállalták, 
elkészítik a két hatalmas silót, hogy 
biztosítsák a csoport állatállományá-
nak téli takarmányozását. 

— A csoportban megszilárdult a 
munkafegyelem — mondja a kerté-
szeti brigád vezetője, Barna István 
elvtárs. — Eltűntek a fegye]em lá-
zitól, akik állandóam bom'aszto'ták 
a csoport egységét. Régóta kerestük 
már a hibák okát, az elégedetlenke-
dés szítéit — folytatja Barna elv-
társ —, meg is találtuk. Juhász 
Imre volt horthysta csendőr szemé-
lyében. aki beférkőzött a vezeiöség 
soraiba, az intézőbizottságba. Fele-
sége az asszonyok között szította az 
elégedetlenkedést. Most kizártuk 
őket a csoportból társaikkal együtt 
Azóta sokat változott a csoport belső 
élete. Ezt a változást visszatükrözi 
a /most folyó szorgalmas munka is. 

A csoport tagjai között számosan 
vannak olyanok, akik kitűntek egész 
évi jó munkájukkal. Elsősorban a 
párttagok, de vannak közöttük pár-
tonkivüjiek Is szép számmal. Gémes 
Ferenc, Kószó Lajosné. Ambrus Ist-
vánné, Ződi István és még számo-
san példát mutattak a nagy mun-
kák idején és munkájukkal bebizo-
nyították a párt iránti hűségüket. 
Egy-egy feladat végrehajtásában a 
párttagok melloit rájuk is számít, 
hatott Lajos Sándor párttitkár elv-
társ s az idős, tapasztalt dolgozó 
parasztok valóban sokat segítenek 
tapasztalatuk átdásával a fiatalabb 
csoporttagoknak. 

A szakmai tudás azonban egy-
magában/ kevés. A csoport párttag-
jainak és a termelésben élenjáró 
pártonkívüli dolgozóinak is fejlesz-
teniük kell politikai tudásukat, hogy 
megértsék pártunk politikáját és azt 
meg tudják magyarázni dolgozótár-
saiknak is. A megindult középfokú 
politikai iskola azoníban — Kopasz 
János elvtárs szavai szerint — nem 
tölti be hivatását. A hallgatók vagy 
nem jelennek meg, vagy az előadó 
hiányzik, így azután nemigen jut. 
nak e'.őre a tanulásban. A szeminá-
rium időpontját a hélen is az utolsó 
nap változtatták meg, fgy nem ju-
tott elegendő idő a hallgatók moz-
gósítására. a szeminárium előkészí-
tésére. A szemináriumon kevés a 
hallgatók száma is, mindössze 18. 
Ezt azt jelenti, hogy még a pártta-

November 1-én kell befizetni 
az 1953 évre iáró 

kötelező füzbizfosítási díjakat 
A minisztertanács kötelező tűr-

és jégbiztosítás bevezetéséi ren. 
delte el. A kötelező tűzbiztosítás 
kiterjed a szövetkezeti és egyéni 
tulajdonban lévő lakóépületekre, a 
mezőgazdasági épületekre, felsze. 
reléaekre. készletekre, állat-
állományra, továbbá az ipari, 
éa földmüvesszövetkezetek va-
gyonára. A Jégkár ellen biz. 
tosltnni kell minden szántóföldi nő-
vényt, a szőlőket és a nagyobb 
gyümölcsösöket. 

A tűzbiztosítás diját lakóházak-
nál a szobák száma szerinti a me-
zőgazdasági vagyonnál a földbe, 
rülel nagysága szerint állapítják 
rneg. Az 1953. évre járó tűzbizto-
sítás! dijakat a lakóházak és gaz. 
riaságok után — a rendedet értel-
mében — 1952. november 1-én 

összegnek 
igénye, 

zette meg, kártérítési 
csak egy. xéuére v u ^ m 

Késedelmes fizetés esetén havi 3 
százalékos pótlékot kell fizetni. 

A jégverés elleni biztosítás díját 
a földterület nagysága szerint kell 
fizetni. A kártérítés a járásokra 
megállapított biztosított érték sze-
rint történik, a díj a biztosítási 
összeggel arányos. 

A termelőszövetkezetek és a III. 
típusú tszcs.k 20—50 százalékos 
díjkedvezményben részesülnek. A 
kötelező jégbiztosítási díjat 1953. 
február 1-én, n termelőszövetke-
zeteknek és a III. típusú termelő-
szövetkezeti csoportoknak március 
1-én kell megfizetniük. 

A kötelező biztosítást az Állami 
Biztosító Intézi, munkáját a helyi 
tanácsok segítik és ellenőrzik. A 

Sztálin elvtárs új művét, 
Rákosi elvtársnak az SZKP 

XlX. kongresszusáról mondott 
beszámolóját is közli 
a Társadalmi Szemle 

októberi száma 
Kettős terjedelemben jelent meg 

a „Társadalmi Szemle" októberi, 
az SZKP XIX. kongresszusának 
szentelt száma. 

A 6záin tartalmazza Sztálin elv-
társnak „A szocializmus közgazda, 
sági problémái a Szovjetunióban" 
című történelmi jelentőségű új 
művét, valamint az SZKP XIX. 
kongresszusán elhangzott felszóla-
lását. 

Közit a folyóirat Rákosi elvlárs. 
nak, az SZKP kongresszusáról a i 
Központi Vezetőség 1952. október szerint a Magyarországi Reformá-
234 ülésén tartott beszámolóját és tus Egyház Debrecenben ülésező 
a Központi Vezetőség határozatát zsinata levelet intézett Rákosi 
az SZKP XIX. kongresszusára ki. Mátyáshoz, a minisztertanács elnö-
küldött delegáció beszámolójával kéhez. A levél a többi között eze. 

kell befizetni. Aki a dijat nem fi- j tűzbiztosítás díjából jelentós ösz-
zette meg, nem kap kártérítést, ha szeget fordítanak a tűzvédelem fej 
pedig a díjnak csak egy részét li. lesztésére. 

kapcsolatban. 
A kongresszusi szám tartalmazza 

az SZKP XIX. kongresszusán el-
hangzott három referátumot: G. M. 
Malenkov elvtárs .,A Központi Bi. 
zottság beszámolója az SZKP XIX. 
kongresszusának". M. Z. Szaburov 
elvtárs ,,Az SZK(b)P XIX. kon-
gres6zusának irányelvei a Szovjet, 
unió fejlődését szolgáló 1951—1955. 
évi ötödik öt-ves tervhez" és N. 
Sz. Hruscsov elvtárs „Módosítások, 
az SZK(b)P szervezeti szabályzata, 
ban" című beszámolóit. 

Nam Ir tábornok tiltakozása 
a Kocsedo-szigeién rendezett 

újabb vérengzés miatt 
Keszon. Az „Uj-Kina" hirügynök. 

•ség tudósilója jelenti: 
Október 26-án, vasárnap az ame-

rikalak újabb vérfürdót rendeztek 
a kocsedó.6zigeti hadifogolytábor-
ban. A fogsáigbaesett koreai-kinai 
harcosok közül 76-ot meggyilkol-
tak, illetve megsebesítettek. 

Nam Ir tábornok, a korea'-kinai 
fegyverszüneti küldöttség vezetője 
erélyesen tiltakozott az amerikai-
aknál e barbar háborús bűncselek-
mény mtatt 

Debrecenben megkezdőd&tt az országos református zsinat 
Debrecenben csütörtökön meg-, lelkészi elnöke megnyitó beszé-

kezdődött n Magyarországi Refor- dében áldást kért népünk nreg. 
mátiis Egyház legfőbb képviselő. J ú j u l ó é i etére, hazánk vezetőire, a 

n̂ f ífSsza'a^Ti^olanfvt i b é k é S ' alkotómunkában csodálat, 
lági elnök bevezető szavai után [ raméltó eredményeket elért egész 
Bereczky Albert püspök, a zsinat magyar népre. 

A r e f o r m á t u s z s i n a t l e v e l e R á k o s i M á t y á s h o z , 
a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g m i n i s z t e r t a n á c s a e l n ö k é h e z 

é s D o b i I s t v á n h o z , a z E l n ö k i T a n á c s e l n ö k é h e z 
Az „Egyházi tudósító" jelentése södótt és növekedett bennünk, 

amikor tapasztaltuk a magyar nép 
kormányának megértését és nagy-
lelkű támogatását a háború alatt 
elpusztult 450 templomunk újjáépí-
tésében. 

Miniszterelnök Ur a már mögöt-
tünk lévő békés és eredményes 
éveket bölcs vezetésével mind-
nyájunknak biztosította. Szívből 
kívánjuk, hogy a békés, alkotó 
munkára szükséges évtizedeiket is 
ereje és egészsége teljében meg-
érhesse és legyen évtizedeken át 
megbecsült és engedelmesen köve-
tett vezetője magyar hazánknak. 

Országos zsinatunk szívből kí-
ván áldást Miniszterelnök Ur sze-
mélyére, életére és országkor-
mányzó munkájára, valamint a ve-
zetése alatt álló kormány tagjai-
nak országunk építő szolgálatúra". 

Ugyancsak levelei intézett a zsi-
nat Dobi Istvánhoz, a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsának el . 
nőkéhez. 

Mindkét levelet a zsinat megbí-
zásából Bereczky Albert püspök 
lelkészi és Kiss Roland főgondr.ok. 

ket írja: 
„Országos zsinatunk, mint az 

egész Magyar Református Egyház 
legtöbb képviselete, szív szerint 
egynek érzi magát azzal a magyar 
néppel, amelynek kibontakozó új 
élete, szellemi és anyagi fejlődé-
se, békéje és biztonsága egyhá-
zunk minden hű szolgájának és 
tagjának lélteft és lorrón szere-
telt ügye. 

Hűséges és engedelmes lélekkel 
állunk egész népünkkel együtt a 
munka és az élet, a béke és a jö-
vendő szolgálatában Miniszterel-
nök Ur mögött és készséggel 
ajánljuk töt egész egyházunk szol-
gáinak és tagjainak az eddiginél 
fokozottabb készségét a munka 
minden területén —amely épúlő 
országunkban reánk is vár — a 
békéért való áldozatos küzdelem-
ben, amelyet elsőrendű leiada-
tunknak ismerünk. 

Ez a hálás emlékezés csak erő-' világi elnök írta alá. 

Az ú] tervévben közel háromezer helyen 
lesz vsilanycséplés 

Az idén nyáron a közös szérűkön cséplés. A cséptési helyek kijelölése 
most folyik és november 15-ig meg. 
állapítják, hogy mely községekben 
fognak a közös szérűkön villany, 
csépi ésttel dolgozni. 

mintegy ezer helyen haszá'tak a 
cséplőgép meghajtásához villany-
erőt. A tterv szerint 1953 nyarán 
közel bárompzar helyen lesz viltány-

t 
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Másodszor is éiüzem leíi 
a Délrosi szegvári i e l e p e 

' Másodízben nyerte el jó munká-
jának eredményeképpen a Délrost 
szegvári telepe az éiüzem címet. A 
harmadik negyedévben tervüket az 
árutermelésben 114.4 százalókra tel-
jesítették. Ezt az eredményt úgy 
érték el, hogy még jobban megjaví-
tották a politikai nevelő munkát és 
vigyáztak a mennyiségi termelés 
mellett a minőségre is.̂  A pártszer-
vezet munkájának döntő része van 
abban_ hogy másodszor lett éiüzem 
a Szegvári kenderros* kikészítő. 
Jól mozgósította a pártaktivákat, s 
nevelő munkán keresztül a dolgozó-
kat termelésük fokozására, a terv 

"teljesítésére. A páricsoportvezetök 
közül a példamutatásban és a ne" 
velő munkában kitűntek Gyermán 
Józsefné Berkecz Dezső és Béres 
Erzsébeté A DISZ tagok komoly 
munkát végeztek. Jól kivették ré-
szüket az éiüzem cím megtartásáért 
folyó harcból. Pusztai Teréz ifjú. 
munkás sztahánovista tilós 140 szá-
zalékos teljesítményével egyike volt 
azoknak, akik a harmadik negyed-
évben a legjobb eredményt érték 
el. Vigh Ferencné ifjúmunkás szta-
hánovista is 154 százalék átlag* er-
mel'ésével járult hozzá az éiüzem 
cím újbóli elnyeréséhez. A fiatalok 
a» első éiüzem aratáskor fogadal-
mat tettek és ezt a 

i 
fogadalmukat be is tartották 
s minden DISZ tagot mozgósítot-
tak vállalásuk teljesítésére. 

A szakszervezet a munkaverseny 
lendületének irányításában tűnt ki. 

közül a harmadik negyedévben a 

kóckikészítőnél Bacsa Istvánná bri-
gádja a legjobb, 140 százalékos 
tervteljesítéssel. A kendertörőben 
Szlobcda Istvánná brigádja 142 szá-
zalékot, az I.es tiloló brigád, mely-
nek Vigh Ferencivé a vezetője. 154 
százalékot ért el, s így a harma-
dik negyedévben az elsők között 
haladtak. Az egyéni teljesítők kö-
zül a legjobbak között van Vidéki 
Jánosné sztahánovista "lós átlag 
138 százalékkal, Puszlai Terézia 
sztahanovista pedig 140 százalék-
kal. 

A művezetők a negyedév folya-
mán igyekeztek 

mindenben segíteni 
a fizikai dolgozókat. Biztosították a 
termelésük zavartalanságát és az i 
anyagellátást. Jenei János műve-
zető szakmailag segítette a dolgo-
zókat- Tanácsot adott a munkájuk 
jobb elvégzéséhez. Szigorúan járt 
el azokkal szemben, akik igazol atja, 
nul távolmaradtak, vagy késtek. 

A munkafegyelemmel jól foglal-
koztak a szegvári telepen, amit az 
bizonyít, hogy a harmadik negyed-
évben a második negyedévhez vi-
szonyítva 25 százalékkal csökkent 
az igazolatlan hiányzók és késők 
száma. A népnevelők felvilágosító 
munkával megérttették a fegyelme, 
zetlenkedőkkei azt, hogy gátlói a 

terv teljesítésének.' 
A 100 százalékon alul teljesítők 

száma az első negyedévben igen 
magas volt a szegvári telepen. A 

tán és üzemképes állapotban ad-
ják át gépeiket leváltóiknak. 

Anyagtakarékosság terén a poz. 
dórjában még bennmaradt kóc ki-
válogatását is vállalták. Ezt telje-
sítették is és a kiválogatott 
cot készárunak használták fel 

ü tsz Konweiifó feladata 
a zárszámadáséit iá eiöKészíiésében 

Röv.desen megkezdődik Cson-
grád megyében a termeiőszövctke-
ze.ek zárszámadása. A zárszámadá-
sok hű képel adr.ak az egész évi 
munkáról, eredményekről és fogya-
tékosságokról egyaránt. Ha a ter-

kó- melőszövetkezet tagjai jelkiismerete-
640 sen dolgoztak, betartották a mun. 

kilogrammot válogattak így ki. Ez kafegyelimet és úgy vigyáztok a kc- -
megtakarítást zbs vagyonra, mint a szemük fényé- könyvöket, befejezte a lellaro 

» ' .... v.ií! plvetrpTlA » knnwek ©(rvoztefe 
1800 forint értékű 
jelent népgazdaságunknak 

A termelés emelése céljából az ' 
üzem dolgozói egyre nagyobb szá-
mú újítási javaslatot és észszerű- I 
sítést nyújtanak be az újítási bi- j 
zottsághoz. Két jelentós újítás ér. j 
kezett be a harmadik negyedévben 

ben rendbehczta a lagok elszámolási 
könyvét. Minden tag neve mellett 
ott van. hogy havonta és egész esz-
tendőben összesen mennyi munka, 
egységet teljesíteti, mennyi termé-
szetbeni és pénzeiőlcget vett fel. A 
kiskundorozsmai József Attüa.isz 
könyvelője, Grujich Gáza. már ok-
tóber közepére rendbehozta az ósz. 

re — akkor 
úgy gazdasági, mint erkölcsi le. 
kintéiye megnőtt, a termelőszö-
vetkezetnek és jelentős pénzbeli 
és természetbeni járandóságot 
oszt szét tagjai között a vég-

zett munka arányában. 
De. ha széthúzás, civódás és meg-

A felajánlások szervezésén kívül sztahánovisták munkamódszereik 
napirenden tartották és értékelték 
a verseny állását. Az eredményeket 
az üzemrészékben lévő táblákon 
tüntették fel, s a hangoshiradón is 
bemondták. Fokozta a dolgozók 
versenylendületét, hogy a kiskirály-
rági üzemmel párosversenyben vol-
tak, s a párosverseny eredményei-
ről mindig pontosa^ értesültek. Az 
üzemben ls folyik párosverseny a 
brigádok, műszakok és egyének kö-
zött- A versenytáblákon ezeket az 
eredményeket i g rendszeresen és 
pontosan vezetik. Figyelemmel kí-
sérik a dolgozók saját és verseny-
társaik eredményét is. A brigádok 

átadásával igyekeztek csökkenteni 
a száz százalékon alul teljesí-
tők számát. Ennek eredménye-
képpen 28 százalékkal csökkent 
harmadik negyedévben azoknak a 
száma, akik 100 százalék alatt tel-
jesítettek. 

A Nazarova-mozgalomba 79 dol. 
gozó kapcsolódott bele. Vállalták 
gépeiket szocialista megőrzésre. 
Ebből a mozgalomból jól vették ki 
részüket és a legkisebb hibákat, 
amelyet a gépeken észleltek, 

azonnal kijavíttatták. 
Műszakváltáskor pedig mindig ttez-

Az egyiket Magyar Kálmán. Kecs. n e m é r t é s a m u n i k a fegye lem soroza-
té® Sándor és Lormcz Albert tos megsértése jellemezte a szövet-
ték be amely a titoiogépek atópite. , t m u , k á j á , j ó v a l kevesebb jö. 
sevel kapcsolatos Ennek az ují- ; v e d e l e m m e ) dicsekedhet, mint ameny-
tasnak évi megtakarítási összege , a f e n n á l l ó ^ e t ö s é g e k melleit 
74 ezer forint. A másik javaslatot ! _ a z á l l a m s Z ' ü n t e I e n g ^ é g e 
Szilágyi Ferenc nyújtotta be, ame- f o l l á n & a z agrotechnika széles-
lyet be is vezettek. Ez az újítás 
az anyaghordó kocsik felborítását 
könnyíti meg. Az újítás beveze-
tésénél 3060 forintot takarítanak 
meg. 

A szegvári telep jó munkájá-
nak bizonyítéka még az is, hogy 
a fonógyárak részére szállított 
kóc és szálminőségekkel kapcso-
latban a fonógyárak részéről sem-
miféle kifogás nem merült fel. A 
telep dolgozói 

vigyáznak a minőségre, 
azt akarják, hogy továbbra is az 
elsők között haladjanak a minő-
ségi munkában. 

Az élüzem-cím kétszeri elnyerése 
azt mutatja, hogy a párt irányítá-
sával és útmutatásával, a műszaki 
vezetők a dolgozókkal szorosan 
együttműködve harcolnak minden 
gramm kenderért. A Délrost szeg. 
várj telepének dolgozói büszkék 
az élüzem-címre, s azokat a hibá-
kat. amelyek még a munkájukban 
mutatkoznak, igyekeznek a legrö-
videbb időn belül kijavítani, hogy 
a negyedik negyedévi terv teljesf. 
tésének eredményeként újra övék 
maradjon az élüzem-jelvény. 

P É L D A M U T A T Ó A N D O L G O Z N A K 
A S Z E G E D I K O N Z E R V G Y Á R I F J Ú M U N K Á S A I 

A Szegedi Konzervgyár dolgozói 
lelkesen készülnek a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 35. évfor-
dulójának méltó megünneplésére. 
Mennyiségi munka fokozása mellett 
a minőség emelésére is egyre na. 
gyobb gondot fordítanak, hogy ne-
gyedik negyedévi tervüket a határ-
idő előtt fejezhessék be. 

A Rőder-moxgalom eredményei 

A munka frontján a fiatal dolgo-
zók, az ifjúmunkások is megállják 
becsületesen helyüket és egymást se-
gítve végzik napi munkájukat. A 
Konzervgyár ifjúmunkásai közül ed-
dig tízen nyerlék el, érdemelték ki 
jó munkájuk elismeréséül a meg-
tisztelő sztahanovista kitüntetést. A 
fiatal sztahanovisták szivesen segí 
tenek dolgozótársaiknak azért, hogy 
minél többen érjék el azt az ered-
ményt, amellye] ók járnak az élen. 

A Konzervgyár legfiatalabb szta. 

log a sztahanovista/ jelvény. Te|je- ; sabb Ideig alig érték el a 120 szá-
sítménye 135 százalék, ő is törődik 
dolgozótársaival. Amikor észrevet-
te, hogy ördögh Júliának sehogy 
sem megy a munka és teljesítménye 
alig ér el 100 százalékot, meljé állt 
és megmondotta neki, hogyan kell 
kezelni helyesen a zárógépet, bemu-
tatta a jól bevált munkafogásokat. 
Azóta ördögh Júlia teljesítménye 
állandóan emelkedik, ördögh Júlia1 

most „mesterét" túlszárnyalva 147 
százalékra teljesíti normáját. 

180—190 Bxáxatého, 
teljesítmény 

Kószó Anna teljesítménye még a 
100 százalékot sem érte el. Kiss 
Klára Kószó Arnáral is türelmesen 
foglalkozott. Most a versenytábla 
büszkén hirdeti Kószó Anna 117 szá-
zalékos teljesítményét. 

Fülöp Hona sztahanovista teljesít, 
ménye 170 százalék. Nemrégien vá 

hánavistája. Kiss Klára, még a 18.! lasztották meg a szárító csoport ve-
évét sem töltölte be. Mellén ott csil- [ zetőjértek. A csoport tagjai huzamo-

zalékos teljesítményt, Fülöp Ijona 
odaadóan foglalkozott mind a ki. 
lene dolgozóval és munkája nyomán 
rövid két hét alatt 134 százalékos 
átlagteljesítményt ért el a csoport. 

Vass Júliai a cimkézöben dolgozik. 
Teljesítménye 216 százalék. Régeb-
ben dolgozik itt. Jó munkájáért 
megválasztották a címkéző csoport 
vezetőjének. A csoport tagjait szor-
galmasan tanítgatta, állandóan fog-
lalkozott velük és ma már a csoport-
jában nem ritkaság a 180—190 szá-
zalékos teljesítmény sem. 

A Szegedi Konzervgyár Ifjúmun-
kás sztahánovistái így segítik a 
többi dolgozót. S az ő segítségük 
nyomán most azért harcolnak, hogy 
üzemük homlokzatán mielőbb ott 
csillogjon a büszke, megtisztelő él-
üzem cslljag s azért is, hogy mi-
előbb jelenthessék Rákosi elvtárs, 
rak negyedik negyedéves tervük si-
keres, határidő előtti befejezését. 

körű alkalmazásával — elérhetett 
vo]na. 

Már javában folynak a zárszám-
adás előkészítő munkái, amely mun-
kák legnagyobb és legjelentősebb ré. 
szét a könyvelöknek kell elvégez-
niök. A könyvelők fejadata az ösz-
szes könyvek rendbehozása, egyez-
tetése, a könyvelés és az adminisz. 
tráció hiányainak pótlása. Rájuk 
vár a hitelszövetkezettel, a gépállo. 
mással és a különböző vállalatokkal 
kapcsolatban esetleg felmerült vitás 
kérdések sürgős elintézése, valamint 
a munkaegységek pontos nyilvántar-
tása és összesítése, a közös vagyon-
ban beájlott változások s az összes 
készletek számbavétele. 

Ezekben a napokban kell fel-
mérni minden termelőszövetkezet, 
nek: jól, vagy Tosszul teljesítette-e 
növénytermesztési, állattenyésztési, 

j építkezési, pénz- és hitejgazdálko" 
dási tervét, eleget telte-e becsülettel 
legfontosabb kötelességének, a be-
gyűjtés teljesítésének. Az egész év. 
ben végzett munka ós az elért ered-
mények alapján most kell javasla-
tot tenni arra. hogy 

mire fordítsa jövedelmét a 
szövetkezet; most kell pontosan 
megállapítani, hogy pénzből és 
terményféleségekből mennyi jut 

egy munkaegységre. 
Mindezeknek a feladatoknak a jó 
végrehajtása fokozott erőfeszítést és 
felelősségteljes munkát követel meg 
a könyvelőktől. 

Nyugodtan ejmondhatjuk. hogy 
ezekben a napokban és hetekben 
vizsgáznak a termelőcsoporiok köny-
velői. A zárszámadás jó, vagy rossz 
előkészítésével egész évi munkájuk-
ról állítanak ki maguknak bizonyít, 
ványt. Ha munkájuk utáni pontos 
képet lehet alkotni a termelőszö-
vetkezet egész évi működéséről, az 
elért eredményekről és az elkövetett 
hibákról, valamim* ezeknek az ered-
ményeknek és hibáknak az okairól 
— akkor a könyvelők jól dolgoztak. 

Megyénk termelőszövetkeze-
teiben ma már sok olyan könyvejő 
dolgozik, aki átérzi a munkájával 
járó felelősséget és ennék tudatában 
fogott munkához. Ilyen könyvelő 
például Kristóf Gyula, a zsombói 
Béfce-tszcs könyvejője is, aki idejé-1 dálkodásra. 

zást,-elvégezte a könyveli egyezteté-
sét a hitelszövetkezettel és mind-
azokkal a vállátótokká], amelyekkel 
gazdasági kapcsolata van a szövet, 
kezetrek. 

Olyan termelőszövetkezeteink is 
vannak azonban, amelyeknek a köny-
velői nem készültek fe] a'apos gon-
dossággal a zárszámadásra. A fór-
rá skú ti Petőfi- szcsben például még 
alig tettek valamit azért, hogy a 
csoport vezetősége és tagsága tiszta 
képet kapjon az évi munka mérle-
géről. 

Az ilyen lermelőcsoportokban 
elengedhetetlenül fontos, hogy a 
könyvelő a legsürgősebben, pár 
napon belől pótoljon minden 

mulasztást. 
A zárszámadási e'őkészítő munká-

ért e]sősorban a könyvelő felelős* 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
könyvelőket magukra hagyjuk, nem 
jelenti azt, hogy a termelőszövetke-
zetek vezetősége teljesen rábízza ezt 
a nagyfontosságú munkát a köny. 
velőre azzal a könnyelmű felfogás-
sal, hogy ,.majd csiná|ja, ahogy 
tudja, ő benne a szakértő". 

Ez gyökerében káros nézet és 
alapjában véve a könyvelő mun. 

ká jának lebecsülését jelenti. 
Ilyen jelenség tapasztalható a föl-
deáki Dózsa-tszben, ahol a tagok 
még mindig úgy beszélnek az iro. 
dában dolgozó tagtársukról, hogy az 
nem végez komoly munkát. De van-
nak ojyan termelőszövetkezetek, ahol 
nemcsak a tagság, hanem a vezető-
ség is hasonlóképpen gondolkodik* 
Az ilyen vezetőkre is ráillik Molotov 
elvtárs megállapítása: 

még ma is akadnak olyan 
gazdasági vezetők, akik méltóságu-
kon alu|Lr.ak tekintik a mérlegbe 
való bepillantást, a beszámolók ta. 
nulmányozását, a számvitellel való 
törődést. Ezzel a közömbösséggel és 
gazdasági analfabétizmussal, mint 
államel|enes és antibolsevista maga-
tartással erélyesen szakítanunk kell"* 

A könyvelő munkáját tehát 
segítenie kell úgy a tsz-einöknek, 
mint az egész tagságnak, mert ez 
mindannyiójuk közös érdeke. A zár-
számadást nem azért kell elkészíteni, 
hogy a könyvelő tudjon valamit esi. 
nálni, vagy éppen több gondja le-
gyen eggyel. A könyvelés, nyilván-
tartás arra való, 

számai, adafal beszéljenek a 
lermelfjcsoport gazdálkodásáról, 
segítsék elő a termeiőesoport 
tervszerű, egyre jövedelmezőbb 

működését. 
A zárszámadásnak pedig az a célja, 
hogy az egész évi közös munkáról' 
adjon pomtos számvetést. A zárszám-
adás így ad hasznos tanulságokat a 
vezetőségnek, valamint az egész tag. 
ság.rak is a következő évi jobb gaz-

Cukorrépát rejtegetett, szabotálta a begyűjtést 
és vetést Ábrahám Árpád sákánysséki kulák 

Ábrahám Árpád zákány széki ku-
lák mindég magasan hordta a fe-
jét. Büszke volt arra, hogy 38 hold 
földje, 3 hold szőlője van. Fondor-
latos módszerrel megpróbál/ újjá* 
húzni a nép államával is. Port 
skart hinteni a tanács szemébe, be-
adási kötelezettségének csak rész-
ben akart elege* tenni, ötszáz kg 
burgonya helyett száznegyven kg-of 
és ötszáz kg kukorica helyett csak 
38 kg-ot adott be. Ugy speku'átt, 
hogy a többi terményt majd eldug-
dossa és később magas áron, zug-
ban eladja. Amikor a fanács szá-
monkérte, siránkozott, hogy nem 
termett. Végül is az elszámoltatás 
nál kiderült, hogy hatszáz/hat kiló 
burgonyát engedély nélkül szedett 
fe] és kertjében elvermelt, a mor 
zsolt kukoricát és babot pedig i 
pelyvásban rejtegette. 

Ugyancsak elvermelt százkilenc. 
ven, kiló cukorrépát is, amit takar-
mánvozásra akart felhasználni, ki 
akarta vonni a gyári feldolgozás 
alól. Ezzel akarta akadályozni dol-
gozó népünk cukorral vai'ó ellátó -
sát. 

Tizenöt hektó bora termeff és éh-
ből csak tíz és fél hektót jelentett | 
be. a többit szárkúpokban etrej" 

Ameiletf, hogy a vetést határidő 
után végezte el, a vetőmagból is 
©liopott. Rozsból holdanként ki-
lencven lciló helyett hetvenet, búzá-
iból százöt kiló helyett szintén het-
ven kilót vetett el. Az így szerzett, 
a jövő évi termésből már előre el-
lopott búzát megőrölte és a lisztet 
feketén értékesítette. 

Igv akarta becsapni államunkat, 
így akart tovább élősködni a dol-
gozó nép nyakán. Azt hitte, hogy 
a nép niosf is tűri gaztettét, mini 
amikor a csendőrök karddal és gu-
mibottal biztosították hatalmú'. 

amikor a kirabolt cselédeknek tűr-
niök kellett azt, hogy kizsarolja, 
!látástól-vakulásig dolgoztassa őket. 
Gaztettéért megkapta méltó bün-
tetését. A szegedi Járásbíróság két 
évi bőrtönre. háromezer forint 
pénzbüntetésre, ötezer forint va-
gyon)elkobzás>ra és a közügyektől 
ötévi eltiltásra ítélte. 

A dolgozó nép állama éberen fi-
gyeli a kulákok munkáját és ha a 
kulákok szabotálnak, akkor szigo-
rúan lesújt rájuk úgy, ahogyan 
Ábrahám Árpád zákányszéki ku-
lákTa lesújtott. 

Dulles cinikus nyilatkozata 
az atomfegyver alkalmazásáról 

New-York (TASZSZ). John Fos-
ter Dulles az; atomfegyver a'kalm:>. 
zásával kapcsolatban, tett sajtónyi-
la/koaatában kijelentette, hogy „már 
túlságosan késő" az atomfegyver 
betiltása, vagy a használatáról va]ú 
lemondás". 

Vé'omónyem szerint — mondotta 
j Dulles — erkölcsi szempontból tel-

tette. Mindezzel nem elégedett meg, Ijesen lényegtelen, hogy atomfegy-

ver. vagy más fegyver okozza a ha-
lált. Láttam Tokiót, Hirosimát 
Nagasaklt. Ha választanom kellett 
volna, inkább abban a városban sze-
rettem volna meghalni, ahová atom. 
bombát dobtak le és nem abban, 
amelyet gyújtóbombákkal puszítot-
tak el. Az atombomba sokkal köny-
nyebb halált okoz", 

A vasárnapi küldöttválasztó értekezletre 
készülnek Szeged és a szegedi járás 

békeküldöttei 
Szeged város és járás békékül-

döttei vasárnap délelőtt 9 órakor a 
Szabadság-moziban és a Járási Ta-
nács nagytermében jönnek össze, 
hogy megváilasszák azokat a béke-
harcosokat, akik Szegeid és Szeged 
járás dolgozói* képviselik majd ta 
III. Magyar Béke/kongresszuson. 

A küldötteket a békeharcosok va-
sárnap reggel ünnepélyesen zászlók-
kal. zenével, a közeli községekből 
pedig feldíszített kocsikon csopor-
tosan kisferik el a tanácskozás szín-
helyére. A szegedi küldőttválasztó 
értekezleten Perbíró József, a sze-
gedi Egyetem jogi karának tanszék-

vezetője. a járási értekezleten pe-
dig Priricz Gyul'a egyetemi tanár 
mond ünnepi beszédet. A beszédek 
után a békeküldöttek felszólalásai 
következnek, majd ünnepi kultúr-
műsor zárja' be a Harmadik Magyar 
Békekongresszus küldötteit megvá-
lasztó városi és járási értekezlete-
ket. 

A küldőitek készülnek a vasár-
napi értekezletre. Valamennyien 
megtisztelő feladatnak érzik, hogy 
do'gozó társaik megbíztak bennülj 
és őket jelölték békeküldöttnek. Ké-
szülésükről az üzemi küldöttek leve-
leikben így számolnak be: 

-A Szegedi Kenderíonógyút üzemlakatosa vagyok és dolgozó 
társaim abban a nagy megtisztelésben részesítettek, hogy én képvi-
selhetem a Szegedi Kendetlonógyár dolgozóit a szegedi bákeérte-
kezleten. örömmel vállalom ezt a feladatot, hisz akikét képviselek, 
dolgozó társaimnak is az a vágya, hogy békében éljenek, dolgozznak 
hazánk ielvlrágozásáérl. ígérem, hogy az ott elhangzottakat dolgozó 
társaimmal közölni fogom és tudásommai, jó munkámmal köszönöm 
meg azt a bizalmat, amiben részesítettek." 

, ifj. Rusznyák János 
# ! # . i Szegedi Kenderionógyár 

„örömmel vettem tudomásul, hogy üzemünkben engem válasz-
tottak küldöttnek. Az elmúlt évben még szövő tanuló voltam. El-
végeztem a technikai minimum- tanfolyamot kitűnő eredménnyel. 
Később, mikor már szövőnő lettem, a munkaversenyben jó eredmé-
nyeket értem el. Most, mint munkáskáder irodában. dolgozom. Az 
irodai munka mellett tovább tanulok. Közgazdasági Technikumba to-
rok és igyekszem föl tanulni, hogy három év múlva leérettségizzem, 
üzemünk minden támogatást megad, hogy tanulhassak. ígérem, hogy 
jó tanulással hálálom meg pártunk és kormányunk segítségét. Vasár-
nap, a küldettválasztó értekezleten elmondom, hogyan harcolnak üze-
münk dolgozói a békéért." Szűcs Mária 

Szegedi Jut a árugyár , , 
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A napraforgóbegyüjtésben Csongrád megye 
az utolsó helyre került 

Az őszi begyűjtési verseny ne . 
vcmbcr 7. közeledtével egyre lendü-
letesebbé válik. Eddig több mint 71 
ezer dolgozó pnraszit teljesítette tú] 
kukoricabeadását és csaknem 70.000 
dolgozó paraszt burgonyabeadási kö-
telezettségét. A dolgozó parasztok 
iing^ számmal tellek felajánlási no-
vember 7 tiszteleiére és fogadalmu-
kat becsülettel te]jesítik. A közsé. 
gek, járások és megyék versenye 
egyre élénkebb- A megyék összesí-
tett versenyében Zala megye vezet, 
de alig előzi meg Győr megyét és 
közvetlenül a keltő mögé sorakozott 
fel Vas megye. A megyék Vferseny-
á'lása a összesített értékelés a]ap-
ján: 1. Zala, 2. Győr, 3. Vas megye. 
Csongrád megye a 16. helyre ke-
rült. 

A kukoricabegyüj lésben Győr me-
gye lartja a mult héten megszer-
zett első helyét. Kukoricabegyüjtési 
tercét eddig 89.8 százalékra telje-
sítene. Második Szo'nok. Csongrád 
megye itt 16-ik. Legutolsó Baranya. 

A na praforgóbegyüj lésben Vas 
megye vezet 83.9 százalékkal. A hót 
első felében legjobb eredményt —• 
öt százalékos emelkedést — Szabolcs 
megye ért el. Napraforgóbegyüjtés-
ben Csongrád megye a szégyenletes 
utolsó helyre került• A burgonyabe. 

117.7 százalékkal, száz százalékon 
felül teljesítette lervét Komárom és 
Vas megye. Közvetlenül a terv tel-
jesítése ejőlt áll Zala és Pest me-
gye. Csongrád megye a biirgo*yabe-
gyűjtésben is a sereghajtó helyét 
foglalja el, tehát 19 ik. 

A negyedik rcgyodévi és október 
havi hízot-ertésbegyüjtésl tervéi 
már hét megye, Zala, Pest, Cson-
grád, Heves, Komárom és Győr — 
teljesítette túl. Hízoitserlésbegyüj-
tésben erősen lemaradt Szabolcs és 
Baranya megye. Csongrád megye a 
harmadik. 

A lojásbegyüjlésben Győr megye 
vezet 101 százalékkal, második Vas 
megye 99 százalékka], változatlanul 
bálul kullog a lojásbegyüjtésben 
Bács é s Fejér megye. A baromfibe. 
gyűjtésben Békés megye jár élen 
88.8 százalékkal. Csongrád megye 
visszaszerezte második helyét, har-
madik Győr. megye. Erősen lema-
radt a baromfibegyüjtésben Sza. 
bölcs. 

A járások versenyében éjenjár a 
ta'ai járás, második a komáromi, 
harmadik a soproni, negyedik a 
gödöllői járás. A községek verese-
r.yében legjobb Szi lvágy (Zala m ) , 
második Dunakiliti (Győr m.) , har-
madik Zalaujlak (Zala m.), negyedik 

gyűjtésben Győr megye az első I Onga község (Borsod m.) 

Botos István kétszeres sztahánovista 
a békeműszakban 200 százalékra 

emeli teljesítményéi* 
A Szegedi Cipőgyár egyik ki- ] 

váló dolgozója Botos István felső-' 
rész-szabász. Jó munkája eredmé-, 
nyeképpen lett kétszeres szlaháno-! 
vista. A szabászasztal mellett mun-
kája fölé hajolva dolgozik. A 
cipőszár mrintája van a kezében 
és azt az asztalon lévő bőrre hev 
lyezi, majd ügyesen vágja ki ké-
sével a mintának megfele lő bőr-
darabokat. 

Botos elvlárs 180 százalékot tel-
jesített a legutóbbi dekádban. 
Szeptember hónnpban átlagos telje-
s í tménye 147 százalék volt. A 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulójára 6 is fo-
gadalmai tett. hogy 157 százalékos 
átlagteljesítményét 160-ra növeli . 
Ugy éri el Botos István ezt az 
eredményt, hogy jól beosztja mun-
kaidejét. Először a szükséges bőr-
anyagot, n clpömintát odakészíti az 
asztalához, azután gyors mozdula-
tokkal ráhelyezi n bőrt az asztalra, 
s kivágja a cipő fejrészét, majd a 
szárát, a nyelvet és a csutt-pánto-
kat. 

Botos István munkamódszerét 
már több szakláisának átadta, 
akik alkalmazzák is és százalékuk 
napról-napra emelkedést mutat. 

Tompái Ilona termelése 80 százalék 
volt, s Botos elvtárs helyes mun-
kamódszerének felhasználásával 
már 110—120 százalékot is táijesí. f 
tett. Bakonyi Józsefnek is segítsé-
gére sietett Botos elvtárs munka-' 
módszere átadásával. Két hónapja 
dolgozik Bakonyi elvtárs a felsö-
bőrszabóknál. Kezdetben 80 szá-
zalékot is nehezen tudott elérni. 
Botos István szakmai tanácsa meg-
fogodása után már 98 százaléknál 
tart. 

Botos István úgy adja át munka-
módszerét, hogy megmagyarázza: a 
bór vastagabb részéből kell kivág-
ni a cipó fejrészét és a vékonyabb 
részt szárnak és a cipőhöz szüksé-
ges egyéb részekre1 kell használni. 
Megmagyarázza, hogyan dolgozza-
nak a késsel és a munkaidőt ho-
gyan osszák be, valamint, hogy 
a bőrrel miképpen takarékoskodja-
nak. 

Botos István elvtárs november 
7-ét úgy akarja megünnepelni leg-
méltóbban, hogy az egyhetes béke-
műszak alatt teljesítményét 200 
százalékra emeli, 6 ezzel példát 
mutat többi dolgozó társának. 

A KUL1ÚRCSOPORTOK IS KÉSZÜLNEK 
NOVEMBER 7-RE 

A szegedi üzemek kultúrcso-
portjai szorgalmasan készülnek, 
hogy kultúrműsoraikkal színesítsék 
majd a Nagy Októberi Forradalom 
ünnepségeit. A készülődésekről 
levelezőink igy számolnak be: 

„A Szeged/ Erőmű kullúrgárdája 
két éve kezdte meg működését, s 
azóta minden hónapban tart elő-
adást, Az üzem dolgozói szeretet-
lel veszik körül a kis együttest, 
amely sok akadállyal birkózva is 
jó eredményeket ér el. A szerep-
lök három műszakban dolgoznak, s 
nehezen tudnak' egyszerre részt-
venni a próbán. Á nehézségekel 
azonban legyőzik. A kultúrgárda 
szívós igyekezettel végzi munká-
ját és most tokozott gonddal, lel-
kesedéssel készül a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évforduló-
jának megünneplésére. Színdara-
bok, néhány jelenet, magyar és 
orosz énekszámok szerepelnek a 

műsoron és a kiválóan dolgozó 
elvtársakat dalokkal köszöntik. 

Sztálin elvtárs születésnapjára is 
olyan műsort állít össze az együt-
tes, amely a szovjet nép iránti 
hálás szeretet mellett a szovjet-
magyar kultúrkapcsolatok további 
e lmélyítését i6 szolgálja." 

KRISTA FERENCNÉ 
levelező 

.,A Szegedi Sertéstenyésztő és 
Hizlaló Vállalat is biztosítja a dol-
gozók kulturális tevékenységét. Van 
saját kultúrtermünk, ahol előadá-
sainkat megtarthatjuk. A munka 
befejezése után lelkesen folynak a 
színjátszó csoport próbál és a tánc-
csoport tagjai Is szorgalmasan ta-
nulják táncszámaikat. Vállalatunk 
dolgozói f igyelemmel kisérik kultúr. 
csoportunk munkáját, amelynek va-
lamennyi tagja most szorgalmasan 
készül a november 7.1 ünnepségre. 

T ö r ö k G y ö r g y , levelező 

Tito Jugoszláviája — a milliomos kereskedelmi ü g y n ö k ö k , 
felfegyverzett üzérek és sikkasztók hazája 

A „Borba" című titóísla lap ok-
tóber 19-1 szántában N . Misza'.je-
vics aláírással cikk jelent meg, 
amcjyböl kidéiül, hogy a „beszer-
zők" néven ismert kereskedelmi ügy-
nökök, valamint különböző vállalati 
igazgatók és tlsztviso'.ők már érek 
ö'a többmillió dinárt „keresnek" üz-
leleiken, vagy silcka'ztanak. 

Az elmúlt évben 23 beszerző 12 
mijlió dinár kárt okozott — írja a 
lap. — Ezenkívül Vjekoszlav Szmeh 
— akit a gengszlervílágban „Ali-
baba" néven ismertek — a horvát 
közoktatásügyi minisztérium gazda-
sági vezolője és bcszerzőjeként öt 
hónap alatt kétmillióölszázezer di-
nári „kereseti". Amikor le akarták 
tartózta Ini, rálőtt a rendőrökre és 
keltől közülük súlyosan megsebesí-
tett. Veje együtt dolgozott egy To-
mi szláv Subarics nevű ügynök is. 
uki másfélmill ió dinárt „keresett". 

Jakov Kumovec a topolyai „29. 
november" ipari vállalat beszerzője 
— folytatja a cikkíró — kétezer 
vagon fát adott el sajál számlájára 
és 14 miljió dinárt kereseti, a vál-
lalatot pedig, amelynél alka'.mazás. 
ban állott, hatmillió dinárral megká-
rosította. Petar Natoic. a „Hrana" 
váljalat beszerzője 815 ezer dinári 
sikkasztott. 

Az „Etektroopszktba" zágrábi 
vállalnt igazgatója, helyettese és fő-
könyvelője is saját zsebére dolgo-
zott. Etadia az anyagokat és egy-
millió dinárt „keresett". 

Az úgynevezett gabona-alap ve-
zérigazgatóságának műszaki igazga-
tója — fejezi be cikkét Miszajjevics 
— egyszerűen eltulajdonított két 
gyalugépel , két villanymotort, va-
lamint egy körfűrészt és elad la. 

I . .Kerese te" : egymill ió 290 ezer d iná r 
ivolt. i 

* Párthirek 
Értesítjük a Párttörténeti szak 

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

Értesítjük a Párttöri énei I. évfo-
lyamának propagandistáit, hogy 
amennyiben még nem vették át a 

propagandista naplót és a hallga-
lök létszámának megfelelő látoga-
tási jegyet, úgy azt, kérjük még 
az első foglalkozás előtt vegyék ál 
a Pártokiatás Házában. 

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

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

Aglt . Prop. Osztály 

IDÖJARASJELENTÉS 
Várható időjárás 

péntok estiq: Fe|-
hősebb idő, több-
felé eső, záporeső, 
időnként élénk 
nyuqafi szél. A 
hőmérséklet csök-
ken 

Várható hőmér-
sékleti értékek a z 

ország területére: Péntek reggel 6 
—9, délben 13—16 fok között. 

A várható napi középhőmérséklet 
ok'óber 31-én. pénteken tíz fok fö-
lött lesz.. 

MOZI 
Szabadság: Táncosnő (november 

ő- i 'g) . 
Vörös Csillag: Utolsó éjszaka (no-

vember 5-ig) 
Fáklya: Igy győztünk az Olimpián. 

— A nyolcadik szabad május elseje 
(november 6Jg). 

Az előadások a mozikban 6 és 8 
őrakor kezdődnek. 

A Szabadság-mozi a' dolgozók ké . 
résére és a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a közeljövőben lejátszásra 
kerülő Erkel című ÚJ magyar opera-
filmre az elővételi pénztárat meg-
nyitotta. 

SZÍNHÁZ 
Este 7 éra: Luxemburg qrófja. Ady 

bcriet (3). 
KIÁLLÍTÁS 

Arany János-emlékklállttda á Somo. 
gyl Könyvtárban. 

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

MUZEUM 
Kossuth-emlékklátlttás, Móra Ferenc, 

kiállítás, fejlődéstörténet! és termé-
szetrajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel naponia 9 órától délután 18 
óráiig, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTÁR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

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

Somogyi: Délelőtt 10-töl este 7-lg, 
(Könvvkölcsönzés: délután 2-töl este 
6 óráig.) 

Gorltit (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-lg: délután 3-tól 7-'8. KönyvköL 
csönzés. 

A CSEHSZLOVÁK anyák" országos 
békeértekez'etet tartottak Prágában. 
Az ország különböző részeiből kö-
rülbelül 300 küldött veit részt az 
értekez'eten. A vi 'a során felszólal'") 
cseh anyák tanúságot tettek eltökélt 
békeakaraí ukról. 

MNDSZ HIREK 
Újszeged 31-én délután 6 órakor 

nőnapot. Belváros V„ Rókus. Felső-
város I., Hámán Kato, Március 8., 
Fodor-telep csoport ünnepélyes nő-
napot, Felsöváros II. műsoros nőnaL 
pot tart.. 

A Postás csoport. Petőfi II. délután 
6 órakor taggyűlést tart . 

Belváros I 5 órakor műsorral egy-
bekötött ötletnapot tart , melyre kéri 
az asszonytársak megje'enését-

FELHÍVÁS 
Felhívom a házmegblzotti Intézmény 

kerületi, körzeti vezetőit és a ház-
megbtzoftakat, hogy kézbesítés vé-
gett kiadott kőtelező tüzhiztosltási 
bizonylatokat akár kézbesítették, 
akár nem. azonnal hozzák vissza a 
további intézkedés mevtéte'e végett, 
úgyszintén a náluk lévő átvételi é -
ismervényeket ls azonnal adják le a 
Tanácsháza fidszt. 21. szám alatt-

V B . - e l n ö k 

A Cipőipari S z ö v e t k e z e t dolgozói 
túlteljesítik november 7 - i felajánlásaikat 

Néhány évvel ezelőtt a cipőipari 
szakma dolgozói közül kevesen vol-
tak még szövetkezetben. Legtöbb 
c.pész saját műhelyében dolgozott, 
nem ismerte akkor m é g fel a szö-
vetkezés jelentőségét, előnyét. A 
Cipőipari Szövetkezet három évvel 
ezelőtt alakul) meg. Kezdetben ko-
moly nehézségeik voltak. Minden 
műveletet kézzel végeztek. A m e g -
alakuláskor sok új szakmunkás is 
került a szövetkezetbe, s a munka-
verseny sem alakult ki mindjárt. 
Kezdetben még nem voltak meggyő-
ződve arról, hogy versenyben töb-
bet. jobbat tudnak termelni, és a 
keresetük is több lesz. 

A szövetkezet tágjai között a 
pártszervezet népnevelőinek szívós 
felvi lágosító munkája nyomán f o -
kozatosan alakult ki a jó kollektív 
szellem. Ennek következményeként 
megér'-ették, hogy szal alrendszerben 
jobban tudnak dolgozni. Ebben a 
munkában is a párttagok jártak 
elől jó példával, s hamarosan m?g 
is lett az eredménye. A termelés 
egyenletesen emelkedett, s ezzel 
egyidejűleg nőtt a dolgozók kere-
sete is. Most már elérték, hogy 
egyre szépül, bővül a Cipőipari 
Szövetkeze t. 

A kezdeti nehézségek leküzdésé, 
ben segítségükre volt a Megyei 
Kisipari Szövetkezet is- Útmutatá-
sokkal látta el őket. melynek fel-
használásával könnyebben végez-
ték munkájukat. Kezdetben az át-
lagos termetesi eredmény 117 szá-
zalék volt. Ezt eddig 149 &záza-

| lókra emeiték. Ma már a kézierő 
helyett a csiszolástól a pucolásig 
gép végzi a munkát. Ez meggyor-
sította a termelés emelkedését. A 
munkaverseny egyre nagyobb len. 
dületet kapott. A műszaki 'és fizikai 
dolgozók együtt harcolnak, hogy 
napról-napra emelkedjék a terme-
lés. A dolgozók ma már szívesen 

végzik szalagsz-esrűen munkájukat.fordulóját. 

mert tapasztalataik alapján győződ-
tek meg helyességéről. A munka-
verseny lendületét fokozza az is, 
hogy mindennap értékelik az ered-
ményeket és hangos híradón k e -
resztül bemondják a legjobb telje-
sítők nevét. Azokat akikn'él lema-
radás mutatkozik, bírálják. Az; 
üzem bejáratánál szemléltető láb la 
függ . Ezen ellenőrizheti minden, 
dolgozó, hogy mennyiségi munkája 
mellett a minőségi termelésben ho-
gyan á l t a m e g helyét- A táblán a 
r.evek mellett fehér zsinór húzódik, 
amely azt jelzi, hány százalékot tel-
jesít a dolgozó, a piros zsinór pedig" 
azt muta'ja meg. hogy milyen mi-
nőségi munkát végez. Ez is lelke-©, 
siti a munkásokat a többterme'.ésre 
'és a jobb minőség elérésére. 

A szövetkezet dolgozói november 
7 tiszteletére szép vállalásokat tet-
tek. s 85 százalékuk teljesítette is-
A legutóbbi dekádba® a bőrszabá-
szoknál J ínkovics György vállalá-
sát 165 százalékról 174, Tiszai Lá-
zár 180 ról 194 százalékra, a ra-
gasztóknál ördögh Mihályné 175 
százalékról 208. Savanya Hona 137 
százalékra, a tűzőknél Szabó Be-
láné 178-ról 203 százalékra, a tisz_ 
tázóbten Pataki Jánosné 123-ról 
165 százalékra, a bekötőknél Szántó 
Józsefné 117-ről 131 százalékra, 
Szitkai Sándor pedig 168 százalék-
ra teljesítette túl november 7-re tett 
felajánlását. 

A Cipőiip'arl Szövetkezet javító-
részlegcinek dolgozói is versenyben 
vannak egymással. A 2-es számú 
javítórészleg kihívta versenyre a 
többieket és ebben a versenyben ed. 
dig ő az első. A vállalásukon fe-
lül november 7 előtt az összes sze -
gedi cipőipari szövetkezeteik dolgo-
zói négynapos b'ékemüszakot tarta-
rak. Ezeken a napokon kiemelkedő 
eredmények elérésével akarják leg-
méltóbban megünnepelni az Októ-
beri Szocialista Forradnom 35. év-

LANGOS JÓZSA TOVÁBBRA IS 
JOL SZEREPEL A MOSZKVAI 

NEMZETKÖZI NÖI SAKKVERSENYEN 
Moszkvában október 29 én a nem-

zetközi női sakkvej-seny ötödik fo r . 
dulójáf bonyolították le 

V. Bjelova (Szovjetunió), a verseny 
Jelenlegi e'ső helyezettje. Lángos Jó-
zsával mérkőzött. ICezdetben Bjelova 
szerzett előnyt erőteljes Játékával, 
Lángos Józsa' azonban ellenjátékba 
ment át és megszilárdította pozíció-
ját. A Játszma egyenlő eséllyel ma-
rad függőben. 

Az ötödik fordulóban a következő 
játszmák maradtak függőben: O. 
Rubcova (Szovjetunió)—F. Heemsket'k 
(Hollandia). P. Keller Hermán (Né-
met Demokratikus Köztársaság)—K. 
Zvoriktna (Szovjetunió) és M. Carff 
(Egyesült Államok)—M. Bain (Egye-
sült Államok). 
Junwirth megjavította az ezer méte-

res világcsúcsot 
Az ATK atlétikai versenyén Jun-

wirth (csehszlovák) az 1000 méteres 
s íkfutás világcsúcsát 2:21.2-re Javí-
totta A régi világcsúcsot a svéd 
Aberg tartotta 2.21.3-ail. 

Kosárlabda rangadó mérkőzések 
Szombaton este a rókusl torna , 

csarnokban kosárlabda rangadó mér-
kőzésekre kerül sor a Szegedi Hon-
véd és a Szegedi Postás csapatai kö-
zött 6 órakor a női tartalék, 7-kor 
a nöt első csapatok, 8 órakor a fé r f i 
első csapatok és 9 órakor a férfi 
tartalékcsapatok mérkőzéseit bonyo-
lítják le. 

Az Sz. Petőfi készülődése a vasár-
napi mérkőzésre 

A Szegedi Petőfi labdarugó csapa-
ta' a héten nem tartott edzőméricö-
zést, hanem erőnléti és könnyű lab-
daedzésekkel készülődnek a VL Kis. 
text elleni mérkőzésre. Az együttes-
ben sok a eér-ülf és ezért a Kistext 
ellen szereplő együttest közvetlen a. 
mérkőzés előtt Jelölik kl. 

Az Sz. Lokomotív labdarugók 
vasárnap Budapesten Jáfazanak 
Az Sz Lokomotív NB Il-es labda, 

rugó mérkőzését vasárnap a Bp, 
Szikra ellen Játsza Budapesten. 

A RÁDIÓ MAI MÖSORAi 
í n • Október 31, péntek 

KOSSUTH RADIÖ 

FELHÍVÁS 
Felhívom a dolgozó parasKiságOí, 

hogv október 31 és november 5-6 
között mindenki köteles bejelenteni 
a Városi Tanácsnál a város határá-
han vagy más község területén 
mennyi őszi búzát, árpát és rozsot 
vetett e], vagy a használatában levő 
területet mivel szándékozik haszno-
sítani. A heje'entést kat. holdakban 
és négyszögölekben kifejezve a dü-
íők megnevezésével ke'! megtenni. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét, 
hogy az idézőben megjelöli dátum 
szerint feltétlen jelenjenek meg. A 
mulasztókat szigorú büntetés ter-
heli. 

VB.-elnök 

5 Reggeli zene, 5.30 Hírek, 5.45 
Asszonyrovat, 6 Falurádió, 6.45 
lapszemle, 7.05 Hanglemezek, 7.45 
Levelezők Jelentik, 8.05 Hangleme-
zek, 11.30 Versek, 11.45 Indulók. 12 
Hírek, 12.30 Népi zene, 13 Népzene, 
13 30 Operet) részletek, 14.15 Rádió-
együttes, 15 Úttörő híradó. 15.30 
Hanglemezek, 15.50 Tőmegdalok, 16 
óra: 20 Úttörő sporthíradó, 16.40 
Orosz nyelvlecke. 17 Hírek, 17.15 
Kantáta, 17.55 Előadás, 18.10 Elő-
adás, 19 Hangos újság, 20 Tíz perc 
külpolitika, 20.10 Tánczene. 20.45 
Elbeszélés, 21 Szimfónlkus zene, 22 
Hirek, 22.25 Francia operaest, 23 
órai 25 Ének Sztálinról. 

PETŐFI RADIO 
6 Operarészletek, 6 45 Torna. 7 

Keringők, polkák. 7.35 Da'ok ég 
hangszerszólók, 8.15 Zenekari mu. 
zsika, 9.20 Ev. félóra, 9.30 Hangle-
mezek. 10 Hirek, 10.10 Gordonka, 10 
óra: 30 Óvodások műsora. 10.50 
Gvermekrádió. 11 Hanglemez. 15 
Színes muzsika, 16 Elbeszélés, 16.20 

Régi operettmuzstká, 17 Szív küldi. 
17.40 Előadás. 17.55 Népek muzsika-
Ja, 18.45 Üzemi kórusok, 19.05 Egy 
f n í u _ egy nóta, 19.35 Jutalommü-
sor, 20 Vidám dalok, 20.15 Sportnc-
gyedórtf. 22 Tánczene. 

Nagy 
n y e r e m é n y e k 

A TOTO-BAN 
ÉS A GÓLTOTO-BAN 

12 találat - 24.250 Ft. 11 ta. 
lálat = 962 Pl 10 találat -
108 Ft. Góltotó = 7365 Ft. 
Az idény legérdekesebb mű-

sorára tippelhet a 

T O T O 
e heti szelvényén! 
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A FELNŐTTEK Állami Gépíró, Gyors-
író és Irodakeeeiői Szakiskolájában 
Klauzál tér 3. szám minden hónap 
elsején ú j tanfolyamok kezdődnek. 
ELÖSZOBAFAL, vaságy, duplarekam é 
váz, trőaszal. képkeretek, 42-es csiz. 
ma, csizmahúzó, áEó óratok, fűrész-
bak, feisze, ládák eladók. Orosz.ml 
u. 4 II em. 7. 
KÖZÉPKORÚ, Jólíőzö nő bejáró vagy 

i bentlakó állást keres, Ágostonná, 
Csongrádi sgt. 14/b. 
HASZNALT fehér. 5 fiókos komód, 
dió kerek- és rádióasztal eladó. Szt 
György tér 5. 
ELADÖ féderen henteskocsi, lösze— 
szám, fürdőkád, szecska vágó. Vasas-
szentpéter u. 5/b. 
KÖNYVELÉSBEN Jártas munkáén"".,. 
valamint gépekhez értő technikust 
keres azonnali belépésre Szegedi 
Gőzfűrész, Felsőt Iszanart 33 
EGY gáztűzhely eladó. Nemestakáes 
u. 8. szám. , 

d é l m a g y a r o r s z á g 
oolltlkai napilap 

Felelős szerkesztő »« kiadót 
Z0M80RI JÁNOS 

8zerkeszti: s szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u. I I 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged. Len!n-u • . 

Telefon: 31-18 és 35 -00 . ' I 

Caongrádmegyet Nvomdstparl * 
Válialat. Szeged fl 

Felelőn vezetői Vlneze György "J 

I 

» 


