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Köszöntjük Szeged 
és a szegedi járás békeküldötteit 

' Hefek óta készültek a békehar-
cosok a urai küldöttválasztó érte-
kezletre. Az üzemeik, a hivatalok, 
az utcák, a tszcs-k és a községek 
békeküldöttei ma számolnak be a 
városi és járási küldöttértekezle-
ten választóik békék arcáról, s a 
legjobb békeharcosokat meg vá-
lasztják küldöttnek, akik majd Sze. 
ged és a szegedi járás dolgozóit 
képviselik a III. Magyar Békekouw 
gre&szuson. 

Békemozgalmunk kiszélesítése 
szempontjából tehát nagyjelentő-
ségű a mai nap. Amióta elhang-
zott az Országos Béketanács feL 
hívása, amely november 22-ére 
tűzte ki a III. Magyar Bókekom-
gresszus megtartását, azóta lelke-
sen folytak szierte az országban az 
előkészületek a nagy va,pr». Idő-
sek és fiatalok, békeharcosok ver-
senyre léptek egymással, hogy mi-
nél eredményesebben terjesszék 
felvilágosító szavukkal a bekeharc 
jelentőségét és a nrunVa Wrdet-én 
az eddiginél még jobb eredménye-
ket érjenek el. A szöregl úttörők 
versenyfelhívásához egymás ulán 
csatlakoztak az iskoláik fiataljai. 
Vörösnyakkendös úttörőink jobb 
tanulással készülnek a ITT. Magyar 
Békekongresszusra és a küldötteket 
választó b ék ekisgy üléseket színes 
kultúrműsorral köszöntötték. Ami-
kor a békekisgyülések ezrein tel-
tek hitet a béke mellett és válasz-
tották meg a mai értekezletre a 
küldötteket a békeharcosok, akkor 
tartotta a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XIX. kongresszusát. A béke 
legnagyobb őrének, Sztálin elv-
társnak világtörténelmi jelentőségű 
szavait olvashatták a békeharco-
sok azokban a napokban, « ez 
újabb eröt kölcsönzött békehar-
cukhoz. Szeged és a szegedi járás 
dolgozói is forró lelkesedéssel fo-
gadták Sztálin elvtárs beszédét és 
röpgyűléseken tettek ígérőiét, 
hogy a munkáhan való helytállás-
sal és az ellenség elleni kérlelhe-
tetlen harccal lesznek méltó har-
cosai a béke ügyének. 

A küldöttválasztó értekezletre 
való készülés során ú j békebizott-
ságok alakultak az üzemekben, 
kerületekben, községekben, e ezek 
az ú j békebizottságok újabb ezre-
ket hoztak felvilágosító -szavaik-
kal a békéért harcolók sokmilliós 
táborába. Csak Szegeden mintegy 
száz ú j békebizottság alakult, 
amelynek küldöttei már hallatják 
szavukat a mai békeértekezleten. 
Szőregea a küldöttválasztó béke-
gyülések előtt 19 békebizottság 
működött, ma 43 békebizottság tö-
möríti a békéért harcolók hatalmas 
FPregóbe a szőregi magyar és dél-
szláv békeharcosokat. Sok békehá-
zat, békeutcát avattak aiz elmúlt 
hetekben, amelyeknek lakói vala-
mennyien békeharcosok. Az üze-
mek dolgozói, főleg a dolgozó pa-
rasztok békevédelmi szerződést 
kötőitek, amelyekben vállalták, 
hogy határidő előtt elvégzik a ki-
tűzött munkát. A békebizottsánok 
különböző ajándékokat, zászlókat, 
színes tarsolyokat, kazettákat ké-
szítettek, amelyekben • elhelyezték 
azokat a leveleket, amelyeket a 
békeharcosok írtak különböző or-
szágok békeharcosaihoz. Ezek a 
levelek telve vannak az igaz haza-
szeretet érzésével, az imperialista 
járomiban sínylődő népek iránti 
együttérzéssel, baráti szeretettől. A 
vietnami, az olasz és a többi im-
perialista országok békeharcosal-
hoz címzett leveleket a népek 
bécsi seregszemléjére küldik a ma-
gyar dolgozók, hogy üzeneteiket, 
harcos békeaikarntukat a bécsi Bé-
kevilágkongreeszus küldöttei jut-
tassák el a különböző országokba. 
A francia anyáknak Szabó György-
né, Hattyas-telepi békeharcos ezt 
a levelet írta: 

I „Fogadjótok tőlem, kílencgyer-
btekes anyától szeretetteljes üze-
netemet. Felháborodva olvastam, 
hogy demokratikus ifjúsági veze-
tőket tartóztattak le nálatok. Ne 
engedjétek, hogy a trancla kor-j 
jnány lábhal tiporja « békesze-
rető iljúsng jogát. Arra kérlek 

b elmeteket, tegyétek magatokévá 
és szívvel-lélekkel harcai játok a 
béke ügyéért." 

Sok levélben megírták « ma-
gyar békeharcosok a saját életü-
ket, hogyan épül, fejlődik drága 
hazánk és kifejezték hálájukat a 
hós szovjet nép, Sztálin elvtárs 
iránt. Különös szeretettel köszön-
tötték ezek a levelek a hős koreai 
'harcosokat, akik fegyverrel a ke. 
zükben küzdenek a koreai nép sza-
badságáért. A magyar békeharco-
sok szívük egész melegével maguk, 
énak vallják a koreai nép harcát 
és mély gyűlölettel. megvetéoseJ 
fordulnak a betolakodó imperialis-
ták ellen. 

Erős és olthatatlan a ml dolgozó 
népünk békeakarata. Rákosi elv-
társ a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XIX. kongresszusán felszó-
lalásában ezeket mondotta: 

.fiolgozó népünk megértette, 
hogy helye a Szovjetunió vezette 
nyolcszázmilliós béketóhorban van, 
amelynek hős és elszánt tagjaként 
küzd jobb jövőjének biztosításáért 
az imperialista háborús uszítók 
ellen." 

Dolgozó népünk küzdelme a bé-
kéért a háborús uszítok ellen meg-
mutatkozik azokban a nagyszerű 
eredményekben, amelyeket a mun. 
iavereenyek során érnek el. Példa-
mutatás a legjobb békeharc. En-
nek szellemében készült a küldött, 
választó értekezletre Harkai Jó-
zsefné, a Szegedi Falemezgyár bé-
k'eküldolte is. Teljesítménye al. 
landóan 130 százalék fölött van 

j és emellett jelentős anyagmegta. 
I karítást ér el. Ezért is választották 
békeküldöttnek. Hosszan, lehetne 
még sorolni a jó eredményeket, 
amelyek ékesen bizonyítják, hogy 
a békeharcosok nemcsak felvilá-
gosító szóval, hanem több, jobbmi. 
Jiöségű munkával, a november 7-i 
felajánlások teljesítésével állnak 
csatasorba a békéért. 

Nemcsák a küldöltek, hanem vá-
lasztóik' is készülnek a- III. Magyar 
Bckekongresszusja. Öszentivúnon, 
— közvetlenül a fasiszta Ti'o-ha. 
tár közelében — Rácz Mihály, 

j Szél Péter, ifjú- Kötény Lajos és 
I Nyerges József első típusú tsrz.es 
! lagcnk, békeharcosok, azzal adtak 
méltó választ a gyűlölt ellenség-

inek, hogy elsők között fejezték be 
] a vetést. Ma joggal mondhatják e! 
] a békeküldöttek: jó munkánkkal 
erősítjük drága hazánkat és azt 

| üz enik az üzemekből, a községek-
bő! a békeharcosok, hogy Rákosi 
elvtársnak adott szavukat, az Ok. 
tóberi Forradalom ünnepére tett 
munkafelajánlásaik valóraváltásá-
val megvédik a békét. A mai érte-
kezleten a békékiildöt bek között 
olt láthatjuk a délszláv békehar. 

| cosokat is, akik a batármenti köz-
ségiekből a délszláv dolgozó pa-
rasztok üzenetét hozták: megvéd-
jük szabad, boldog életünket! 

| Az élen járó békeharcosokat df-
I szes (zászlókkal, zenével, nólaszó-
\ vat, a közeli községekből feldí. 
' szítéit kocsikon kísérik el a vá-
lasztók a tanácskozás színhelyére. 
A békeküldötteknek komoly meg-
bízatásuk' van a mni napon. Számot 

lke.ll adni ok, 'hogy a különböző 
munkaterületeken a békeharcosok 
mit végeztek a béke megvédése 
érdekében, hogy mihamarább meg-
valósuljon édes hazánkban a szo-
cializmus. Jól válasszák ki maguk 
közül azokat a kiváló békehar-
cosokat, akik majd méltón képvü 
selhetik Szeged és a szegedi járás 
dolgozóit a III. Magyar Béikekon-
gresszuson. 

A küldöttválasztó értekezleten 
sok értékes tapasztalatot szerez-
hetnek a békeharcosok a felszóla. 

j lásokból, amelyeket hnsznosíthat-
jnak a felvilágosító munkájukban. 
jA békeküldöiteknek békemegbíza-
jtásuk' a mai értekezlettel nem jár 
j le. Ellenkezőleg. Merítsenek új 
erőt a további munkájukhoz, az 
ilt hallottakat mondják el béke. 
harcostársaiknak, eegítaék elő a 
békabizottságok további erősödé-
sét és példamutató munkával jár-
janak élen a békeharc nagyszerű 
útján. 

Győzelmi jelentések a november 7-i felajánlások teljesítéséről 
| A S s e s e d l Jutafonó 

A negyedik negyedéves terv ha-
táridő előtti hefejez&éért és a no-
vember 7-i falajájulásnk túlteljesí-
téséért indulnak harcba ai Szegedi 
Juta fonógyár dolgozói. Fogadalmat 
tettek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulójára. hogy ez-
évi tervüket, a döntő év tervét, de-
cember 21-re befejezik. Október 
29-én már hat napos terv előnnyel 
dolgoztak. November 7-re vállalták, 
hogy terven felül bét tonna kész-
áruval gyártanak többel. Tegnapig 
6.3 tonnát már teljesítettek vállalá-
sukból, 223.600 foriir.it értéJoban, 
vagyis 7 ezer gabonás zsákkal ad-
tak többet népgazdaságunknak. A 
hulítadakcsökkenlés terén november 
7-ig vállalták, hogy zsák-levágaíok-
ból 200 darab toldott szalmazsákot 
készítenek. Fogadalmukat már 29-ig 
teljesítették. Az egyéni felajánlások 
megvalósításában is kiemelkedő 
eredményeket értek el. A fonódából 
Kispál Anna megígérte, hogy 1283 
kg-os átlagát 1560 kilóra növeli. 
Jelenleg 1796 kilóra teljesítette vál-
lalását. A szövődéből Pesti Jánosné 
megígérte, hogy 800 méteres átla-
gát 1220 méterre emeli. Fogadalmát 
1369 méterre teljesítetté. Horváth 
Lajosr.é 800 méterről 940 méterre 
lett felajánlást. Jelenleg 1048 métert 
teljesített. Ocskó Antalné 800 mé-
terről 1220 méterre tett vállalást, 
28-ig 1256 méterre emelte teljesít-
ményét. A copszoló üzemrészből 
Lijkó Erzsébet az Októberi Szocia-
lista Forradalom megünneplésére 
vállalta, hogy 1200 kilogrammos át-
lagát 1343 kilogrammra emeli. Teg-
napig 1445 kilogrammos eredményt 
árt el. 

| A S z e g e d i L e o t e z g y á * | 

A gyér dedgeeói felajánlásuk túl-
teljesítésével készülnek november 7 
méltó megünneplésére. Már október 
első napjaiban számos dolgozó telt 
újabb munkafelajáclást , hogy több-
iönnelésükkeJi biztosítsák döntő terv. 
évütak határidő előtti befejezését. 
Megfogadták, hogy évi tervüket le-
mezbal december 19-Te befejezik. 
Október 30-ig ötnapos tervelőnyt é r -
tek el. Az egyéni felajánlások meg-
valósításával október 30-ig kiemel-
kedő eredményeket érsek eb A gép-
olló üzemrószBBl Ballábas Ferencné 
megfogadta!, hogy 118 százalékos 
átlagát 126 százalékra emeli. Foga. 
dalmát teljesítette. Lévai Istvánné 
118 százalékról 126 százalékra toll 
felajánlást. Jelenleg 148 százalékot 
ér el. Tervével december hó 19-énél 
tárt. LíikaJos Rudolf ígérte, hogy 
121 százalékról 128 százalékra 
emeli teljesítményét. Október 29-ig 
134 szátoaJékra leljttritette normá-
ját. Dobák András megfogadta, 
hogy 114 százalékos átlagát 115 szá-
zalékra emeli, tegnapig 124 száza-
lékos teljesítményt ér t el. Évi ter-
vét befejezte s jelenleg január 
3-4nál tart. A készáruraktárbó! Gá-
öorosi Mihály és Hegedűs B. Ist-
ctá® megfogadták. hogy november 7 
tiszteletére 150 százalékos teljesít-
ményüket 153 százalékra emelik. Je-
lenleg 161 ícázalékos eredményt ér . 
tek csl. Mészáros Anna szinCemez-
illesztő megfogadta, hogy 136 szá-
zalékra emeli teljesítményét. Októ-
ber 29-ig 159 százalékot ért el. 

J Az tUjagcgedl L&dngy&r | 

'Az Újszeged! Ládagyárban a no-
vember 7-ére, a Nagy Októberi Szo» 
ciálista Forradalom méltó megün-
uepúésére kkfflakult brigádversenyek-
ben egyre jobb •eredmények szület-
nék. Az üzem dolgozói megfogad-
ták. hogy éves tervüket 10 nappa la 
határidő előtt befejezik. Ok'óbor 
80-ig 3 és fél napos tervelőnyt ér . 
tek el. November 7-re vállalták, 
hogy terven felül 23 ezer forint ér-
tékű készáruval gyártanak többet. 
Október 22-ig 16 ezer forintra tel-
jesítették vállalásukat. Október hó-
ciaíp második dekádjában 104 szá» 
zaíékos üzemátlaggiJ dolgozlak. 

Sebők Miklós a szólezö brigád 
tagjai nevében ígéretet tett. hogy 
125 százalékos állagukat 128 száza-
lékra emelik. Tegnapig 129 százalé-
kos teljesítményt értek el. Vállal-
ták, hogy 23 napos tervelőnyüket 
november 7-ig 25 napra emelik. Fo-
gadalmukat már teljesítették. A fel-
hordó brigád nevében: Tanács I' -. 
renc megfogadta, hogy a negyedik 
negyedéves tervüket három nappal 
előbb befejezik. Felajánlásukat ok-
tóber 28-án már teljesítetlek. Sánta 
György a rakodó brigád valameny-
cyi dolgozója nevében ígéretet tett 
arra, hogy 42 napos tervelőnyüket 
november 7-re 47 napra emelik. Ok-
tóber 30-ig vállalásukat teljesítet-
ték. A javító műhely dolgozói no. 
vében Vajda László és Triff Lázár 
vállalták egy dugó fúrógép elkészí-
tését, amelyet október 15 helye't 
11-én már befejeztek. ígérték, hogy 
október 15-re egy automata hasító 
szalagfűrészt javítanak meg. Vál-
lalásukat két mppa l • határidő 
előtt teljesítették. 

£}. I . VísSsiszkij elvlárs beszéde a koreai kérdésről 
az ERSZ-kezeviíiés politikai bizottságának o/ifata 29-1 ülésén 

• Visinszkij elvtárs beszéde további 
részében leszögezte, hogy a 38. szé-
lességi fok körzetében minden fegy-
veres incidens a délkoreaiak részé-
ről indult ki. 1949 jjúnius előtt az 
incidensek többsége abból állt, hogy 
Észak-Korea területére lövöldözték. 
Júliustót kezdve .a déjkore.riak egész 
egységekkel kezdték megsérteni a 
38. szélességi fokot, hogy területe-
ket foglaljanak cl Észak-Koreába®. 
Ez fegyveres összeütközésekre veze-
tett. 

Emlékeztetnünk kell a r ra '— 
hangsúlyozta A. J . Visinszkij —, 
hogy a koreai agresszió kérdése 
1950-ben már szerepelt a közgyűlés 
ötödik ülésszakának napirendjén, 
amikor az atmarikai küldöttség meg-
kísérelte tagadni azt a lényt, hogy 
az amerikaiak a, liszinmanteta kor-
mány részvét-elével agrosziót kö-
veinek el Koreában. Ez a kísérlet 
már akkor teljes kudarccal végző-
dött, A szovjet küldöttség által elő. 
:erjesztett bizonyítékok leleplezték az 
Amerikai Egyesült Államoknak azt 
az egész hamis szándékát: agresz-
szióval vádolni Észak-Kore-i. kormá-
nyát és ezzel takargatni saját 
agresszióját. 

Li Szín. M m 1949 december 30-án 
nyíltan kijelentelte, hogy az ú j év-
ben (vagyis 1950-ben) kész megva. 
ósítani nz elszakított terület visz-
szacs&tolását. vagyis Észatk-Koren 
elfoglalását. Li Szín Man nyíltan 
felhívta a figyelmet arra, hogy n 
jövőben a délkoreaiak nem fognak 
békés politikát folytatni é s hogy 
gondolnunk kell arra., hogy „az ú j 
esztendőben a nemzetközi helyzet 
megváltoztatásával nekünk (vagy ;s 
a liszinmanisiálccak) saját erőnkkel 
kell egyesíteni Dél- és Észak-Ko-
reát". 

Ebben rz időszakban tettek láto-
gatást Távolkeleten Johnson, az 
-ímerikai Egyesült Államok had-
ügyminisztere, Bradley tábornok, 
az amerikai hadsereg vezérkari fő-
nöke és John Foster Dulles, a kül-
ügyminisztérium tanácsadója, akik 
titkos tárgyalásokat fo 'y 'at tak Mac-
Arihur tábornokkal. Dulles pedig — 
mint ismeretes — ellátogatott Dél-
Koreába, felkereste a tervezett 
frontvonalat, megtekintette a tere-
pe t , a l ö v é s z á r k o k a t . 11 n a p p a l j ú -

nius 25 előtt, amikor a délkoreai 
fegyveres erők megtámadták Észak-
Koreát. 

1950 június 20-án, öt nappal az 
Észak-Korea elleni lámiadás előtt 
Dulles ezt írta Li Szín Mannak: 
„Nagy jelentőseget tulajdonítok an-
nak a döntő szerepnek, amelyet az 
Ön országa játszhat abban a nagy 
drámában, amely most van kibon-
takozóban". 

Számos hiteles bizonyíték van ar-
ra , hogy a liszinmanista hadsereg 
hogyan készült Észak-Korea meg-
támadására. 

És a tények feltétlenül megmu-
tatják, hogy az agresszió délről in-
dult ki és Acheson e tények közül 
egyet sem cáfolt meg és semminemű 
eneofcizonyítékot nem terjesztett elő. 

A koreai háborúra — hangsú-
lyozta Visinszkij elvtárs — az ame-
rikai tőkéseknek volt szükségük, 
akik aggodalommal és rettegéssel 
figyelték a közelgő gazdasági vál-
ság jeleit és nay reményeket fűz -
tek egy megfelelő újabb „ösztönző-
höz", amely fellendíthette az Ame-
rikai Egyesült Államok hanyatló 
gazdaságát. És ez az ösztönző meg 
is jelent a koreai háború formájá-
ban-

Acheson azt állította — folytatta 
A. J . Visinszkij —, hogy az ame-
rikai pairancsnokságnr.k a fegyver-
szüneti tárgyalások óla az volt egye-
dül a célja, hogy a leihető legna-
gyobb biztosítékot nyerje az agresz. 
szió megismétlődése ellen, az ame-
rikai parancsnokságnak e tárgyalá-
sok során elfoglalt . álláspontja 
azonban teljesen ellentétes ezzel az 
állítással! 

A. J . Visinszkij a tények egész 
sorával bizonyította, hogy ez az ál-
lítás mennyire nem felel meg a va-

I lóságnak. 
Mindezek ellenére — mondotta — 

i a koreai-kínai fél ki tudta küszö-
[ bölni azt a sor ürügyet, amely alca-
] dáiyoata a megegyezést a fegyver-
jszüneti tárgyalásokon A koreai-kí-
nai fél rugalmas, mélységesen bé-
keszerető ó, becsületes módszerének 
eredményeként megegyezés jöhet 
létre a fegyverszüreti tervezet több 
mint 60 cikkelyében. 

Nam jött létre azonban megegye-
aós az egyik fontos kérdésben, amely 

valóban rendkivül éles formát öl. 
tött: a hadifoglyok kicserélésének 
kérdésében. 

Visinszkij elvtárs ezután ismer, 
tette mindkét fél álláspontját ebben 
a kérdésben, leszögezve, hogy- a 
többi közölt mennyire kedvezőtlen 
hatású volt az az amerikai javas-
lat, hogy az úgynevezett Nemzet-
közi Vöröskereszt Bizottság vállal-
ja annak megállapítását, vájjon a 
hadifoglyok és polgári személyek 
hazatérésre irányuló elhatározása 
nem kényszer erodménye-e. 

Egészen szörnyű állítás ez! Az 
emberek azt mondják, hogy haza 
akarnak térni és egyszerre osak 
megbíznak egy külön bizottságot, 
vizsgálja meg, valóban haza aknr-
nuk-e térni, nem kényszer eredmé-
nye-e ez a szándékuk. Ugyanilyen 
jellegű volt ez amerikai parancs-
nokságnak aiz a javaslata is, hogy 
tekintsék polgári személyeknek azo-
kat a koreai hadifoglyokat, akik 
1953 június 25-« előtt Dél-, vagy 
Észak-Korea állampolgárai voltak. 
Ez utóbbi javaslat e lfogadási azt 
jelenítette volna, hogy több mint 60 
ezer koreai hadifoglyot automatiku-
san a polgári személyek kategóriá-
jába soroltok volna. 

Inne, milyen ravasz cselező vény hú-
zódolt meg e jogtalan javaslatok 
mögött! Természetes, hegy a koreai-
kínai fél határozottan elutasította 
az amerikai fél e jogtalan követe-
léseit, amelyek célja osupán azvoh. 
hogy visszatartsanak 165 ezer ha-
difoglyot, akik a koreai néphad-
sereg és a kínai népi önkéntesek 
soraiból kerültek ki, továbbá a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársa-
ság erőszakkal elhurcolt többszáz-
ezer polgárát abból a célból, hogy 
ea&ket £(, hadifoglyokat kiszolgáltas-
sák Csag Kai-sek é s Li Szir, Man 
kénye-kedvére. 

A hadifogolykérdés vitája 1952 
júliusában, augusztusáb.® és szep-
temberében folytatódott. Közben jú . 
lius 4-én a felek a fegyverszüneli 
egyezménytervezet 51. és 52. cikke-
lyeiben is megegyezésre jutottak. 
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Az Autójavító pártszervezete mozgósítsa a pártcsoportvezetőket 
és a párttagokat a fegyelem megszilárdítására 

Rákosi Kiállítás nyílik november 7-én 
az MSZT -székházban 

Az Autójavító dolgozói szép ered-
ményeket érnek el a termelésben. 
Jó munkájuk juta lmául ezévben 
már az élüzem csillag is olt volt 
üzemük falán. Elmúlt negyedévi 
tervüket ls 117.3 százalékra teljesí-
tenék. Azonban ebben a negyedév-
Len sem akarnak lemaradni. Októ-
beri tervüket 7 nappal a határidő 
d ő l befejezlók. A mennyiség növe-
lése mellett fokozott gondot fordí-
tottak a minőség megjaví tására . 
Az év elején a garanciális javítás 
egy százalék felett volt. A harma-
ti ilt negyedévben mindössze 0.42 
százalék volt a gnranciálls javí tás . 
Az önköltségcsökkentés, az ninyag-
takarékosság terén országos vi-
szonylatban 

az elsők között 
vannak. Huliadékanyngok felhasz-
nálásával, észszerüsítéssel eddig 
mintegy 7—800 ezer forintot taka-
rítottak meg népgazdaságunknak. 
Ez év végérc el a k a r j á k érni az egy 
millió forintos megtakarí tást . 

Az elért eredmények azt blzo. 
nyitják, hogy jól do'gozlk az üzem 
pártszervezete, jól dolgoznak az 
üzem kommunista dolgozói. Példa-
mutatásukkal, felvilágosító munká-
jukkal, bár kevesen vannak, mégis 
mozgósítani tudják az üzem dolgo-
zóit. A munkafclajánlásokban, ter-
melésben, a munkafegyelemben a 
párl tagok járnak az élen. 

Magyar József pártcsoportvezető 
elmondta. hogy mielőtt egy-egy 
pártonkívüli dolgozót tagjelöltnek 
javasolnak, alaposan megnézik a 
munkához való viszonyát. ,.Ez meg-
mutatja, mennyire lette magáévá a 
párt tanítását, célkitűzéseit, a szo-
cializmus épílését" — mondja Ma-
gyar elvtárs. Az a dolgozó, aki f e . 
gyelmezetlen a munkájában , 

nem méltó arra, 
hogy pár tunk tag ja legyen. Alapo-
sr.n megnézzük, kit veszünk fel pár -
tunk tagjai közé, mert nem akar-
juk, hogy olyan tagjelöltjeink le-
gyenek, mini Puszta Sándor volt, 
aki megtagadta a munkát, önként 
kilépett üzemünkből. 

Szerencsére kevés az Ilyen tagje-
lölt az Autójavító Vállalatnál, de 
kevés többi pártszervezeteinknél is. 
Simovlcs elvlárs, kétszeres sztahá-
novista asztalos nemcsak maga ve-
szi ki részét példamutatóan a mun.-
kából, hanem e r re neveli a fiataltx-
kat is. Szivcsen adja át munkamód-
szerét és politikai tudását f ia ta labb 
munkf 'társainak^ Mellette nevelő-
dölt jó szakmunkássá, tagjelöltté 

Rózsa Sándor is, aki al ig egy éve 
került az üzembe. Rózsa elvtárs 
móíló tanítójához, ma már ő is 
é len jár a termelésben. Az elmúlt 19 
nap alatt is 148 százalék volt a tel-
jesítménye. Büszkén mutál ja a mű-
hely fa lán lévő tervnaptáron, hogy 
november 1-ével befejezte ezévj ter-
vét, — „Példamutató a munkafegye. 
lemben is" — mondja Magyar elv-
társ. — Kistelekről j á r dolgozni, de 
még nem fordult elő, hogy késett-
vágy igazolatlanul mulasztott volna. 
Mint sajtófelclős is jól végzi mun-
kájá t . Politikailag is fejleszti tudá-
sát, alapfokú politikai iskolára j á r . 
Jó munkájáva l kiharcolta dolgozó-
társai bizalmát, megbecsülését és 
bebebizonyítotia, hogy méltó a pár t 
tagjai közé. 

Magyar elvtárs nárlcsoportjának 
többi t a g j a is jó pár tmunkás. Még 

a legidősebbek is aktívan 
kiveszik részüket a munkából, mint 
békebizottsági tagok. Az oktatásba 
is szinie kivétel nélkül bekapcsolód-
tak. 

A pár t tagok többsége középfokú 
politikai Iskolára van beosztva. Az 
alapfokú politikai iskolán a párt ta-
gok mellett a pártonkívüli népne-
velők és tömegszervezeti aktivák ta . 
nulnak. Az elmúlt évben sok h iá -
nyosság mutatkozott az oktatásban. 
Sok volt a hiányzás. Az elmúlt po-
litikai Iskolák azt bizonyítják, hogy 
a dolgozók megértették a tanulás 
fontosságát. Komolyan veszik a po-
11 likai oktatást és a szemináriumo-
kon szinte kivé'el nélkül megjelen-
tek. A dolgozók politikai színvona-
lának emelését elősegítik a sajtóvi-
ták is. Minden hélen rendszeresen 
megtar t ják a Szabad Nép baráti 
köröket. 

Hiányosság a pártszervezet mun-
kájában. hogy az elmúlt hónapok-
ban elhanyagolta a tagjelölt-felvé. 
telt. A pártszervezetnek több terv-
szerűséget kellene vinni az ú j tag-
jelöltek nevelésébe. A pártvezetőség-
nek alkalmazni kellene azt . a mód-

szert. amellyel legtöbb üzeani párt-
szervezetünk dolgozik. A pártonkí-
vüli dolgozók közül kivá 'ogalják a 
termelésben kilűnt dolgozókat, a tö-
megszervezeti aktívákat és azokat a 
pártonkívüli népnevelőket, nkik jó 
munkát végeznek. Alapos felülvizs-
gálat után kijelölik azokat, akik kö. 
zül ú j tagjelöl leket akarnak nevel-
ni. Ha ezt a módszert követi az 
Autójavító pártvezetősége is. akkor 
nem lesz a lagjelöltfelvélelben négy. 
öt hónapos kiesés, minit most ls volt. 
Munkája megjavításához azonban 
elsősorban az szükséges, hogy 

teljes Jegyen 
a pártszervezet vezetősége. Nem en-
gedhető meg, hogy a párt t i tkár elv-
társ távollétéhen a vállalni vezető 
eivtárs és a személyzeti felelős elv-
társ irányítsa a pártszervezet mun-
káját . 

Fontos feladat a vezetésig kiegé-
szítése, mert ezzel erősödik a párt-
szervezet. Fontos azért, hogy még 
alapos.-ibb nevelőmunkát végezhes-
senek a dolgozók között a fegyelem 
megszilárdítása érdekében, mert az 
elért eredmények ellenére a fegyo-j 
lem terén vannak hiányosságok. ' 
Aczél Tamás vo't nagykereskedő 
f i a tudatosrm lazította a munkafe -
gyelmet. Rendszeresen késve já r t a 
munkába, igazolatlanul hiányzott 03 
megtagad!a a munkál. Vannak ki-
sebb fegyelmezetlenségek Is, ntme-. 
lyek nem egyszer gátolják a mun-
kát és ha a pártszervezet, a mű-
szaki vezetőség nem elég éber, sú-
lyos baleseteket is okozhatnak. 

Az Autójavító műhely munkája 
fontos, felelősségteljes munka. Ép-
pen ezért a pártszervezetnek foko-
zottabban kell ellenőriznie a terme-
lést. Az ellenőrzésbe az eddiginél 
jobban be kell vonni a pártcsoport-
vezetőket és párttagokat. A rend-
szeres ellenőrzéssel és felvilágosító 
munkával elérik azt. hogy a fegye-
lemben, lévő hiányosságokat is fel-
számolják és eredményeiket lovább 
javít ják. 

November 7-én nyílik meg az a 
kiállítás ame.ty pártunk szeretett 
vezérének, Rákosi elvtársnak életét 
mutál ja be. A dokumentációs ké-
pek. iratok töhbségét már circn. 
dezték az MSZT székház nagyter-
mében. Képek, melyeknek mind-
egyike egy-egy történelmi eseményt 
örökített meg. A nézők előtt szinte 
megelevenedik a mult. Látjuk a 19. 
es forradalom eseményeit, majd 
Horthyék aljas gaztetteit. x 

Ez a kiállítás isméi meggyőzi a 
magynr dolgozókat a Szovjetunió 
barátságáról, szeretetéről. Ezt Iga-
zolják azok a képek, melyek bemu-

tat ják, milyen szcreletfel fogadták a 
börtönből kiszabadított Rákosi elv-
társat . De ezt igazolják a kiállított 
magyarnyelvű újságok, röplapok, 
brosúrák is, melyek a Szovjetunió-
ban készültek. 

A képek végigvezetnek a telsza. 
hadulás óta megtett úton ts. Lát-
hatjuk az első hónapokat, a romok 
eltakarítását. Később a hároméves 
tervért, a jó forint megszltárdításá. 
ért, az e lenség szétzúzásáért foly-
tatott harcot. S mindenütt ott van 
Rákosi elvtárs, amint fáradhatat la-
nul vezeti a dolgozók harcát . 

N E M Z E T K Ö Z I S Z E M L E 
Az „ E u r ó p a i v é d e l m i közösség* 4 
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Termelőszövetkezetek versenyeznek 
a gyapotszedés sikeréért 

A sándorfalvi Rózsa Feremc-ter-
melöszövetkezet és a tápéi Ady 
Endre-termelőszövetkezet párosver-
senyben küzd a gyapot időben és 
jó minőségben való leszedéséért. Je-
lenleg a Rózsa Ferenc-tsz vezet a 
párosverseryben. 18 hold gyapot-
földjéről 25 mázsát szedett le ed-
dig. A lápéi Ady E n d r e tsznek 15 

hold gyapotföldje van és erről le-
szedett 17 mázsát. Legjobb gyapo ' . 
szedők az Ady Endre-tszben Terhes 
Györgyné, aki naponta 50—60 kilót 
szid le és Terhes Mária hasonló 
teljesítménnyel. 

A jövőévi gyapot alá mindkét tsz 
előkészítette a ta laj t , valamint a 
gyapotszárítót is elkészítette. 

A francia parlamentnek és 8 

nyugatnémet szövetségi gyűlésnek 
ezekben a hetekben kellene ratifi-
kálni az úgynevezett európai védcl. 
mi közösségről szóló szerződést- Az 
..Európai védelmi közösség" — ir.mt 
ismeretes — az amerikai imperia-
listák által összetákolj lámadó at-
lanti szövetség európai fiókszerve-
zete. Rendeltetése: egy „európai. 
nak1 ' álcázott hadsereg keretében 
újjászervezni és az amerikai impe-
rializmus szolgáiaJába állítan. a 
volt német fasiszta hadsereget. 

Egyre több jel mutat ja , hogy az 
egyezmény ratifikálásának ú ' jába 
komoly akadályok tornyosulnak. 
Ezek az akadályok az amerikai im-
perializmus európai csatlósai közölt 
növekvő ellentétek. Az imperialista 
Németország volt európai verseny-
társai — az angol, a f rancia bur-
zsoázia t s több más nyugateurópai 
állam burzsoá körei — kezdik ko-
molyan érezni az amerikaiak által 
újjáélesztett német imperializmus 
részéről fenyegető veszélyt. Ez az 
oka annak, hogy ma már — amel-
lett hogy a nyugateurópai tőkés á t . 
l'am'ok népei következetes harcot vív-
nak az amerikai háborús tervek el-
len ez országok egyes burzsoá 
körei is kezdenek visszatáncolni. 

Anne MacCormick a Nhw-York 
Times című amerikai ' lapban nemré-
gen keserűen panaszkodott az euró-
pai csatlósok közötti ellentétek 
miatt Megírta, hogy a^ „európai 
közösség" tagállamai „kezdenek 
széthúzni és mindenki megy a sa-
já t irányába". A cikkíró a r ra a kö. 
vetkeztetésre jut, hogy az egész 
csoportosulás széthullhat, ha — 
mint í r j a — ,,a koalíciót alkotó 
nemzetek nemzetközi kötelezct 'sé. 

igeiket saját belpolitikai problémáik 
szempontjából kezdik megítélni. 

A francia Radikális Pár t Kon-
gresszusán nem rég Herriot és Da-
ladier francia politikusok állást 
f oga t t ak az ,,Európai védelmi kö. 
zösség" elten. Daladier és Herriot 
állásfoglalása hatást gyakorolt a 
többi nyugateurópai csatlósországr a 
is. Mint az ,,AFP1 ' jelentette Belgi-
umból, a belga hivatalos körök a 
két f rancia politikus beszédével kap. 
csolatban úgy vcloked'-ek, hogy a 
belga kormány, amely mindig ttegy 
elővigyázatosságot tanúsított, az 
európai hadsereg létesítéséneik ter-
vével kapcsolatban, a francia állam-
férf iak beszéde után még nagyobb 
körültekintéssel fog el járni ." 

A francia, belga és a többi euró-
pai burzsoáziának alapos oka van 
tar tani az újjáéledő német imperia-
lizmustól. Ez t éppen a legutóbbi 
napok eseményei mutatták meg. 
Nyugat-Németországban a napok-
ban találkozót ta r to t tak volt SS-
aiakutatok tagjai. A találkozón fel-
szólalt Ramcke volt SS-ejtöernyös 
tábornok is, aki uszító, revánsiszta 
beszédet mondott. Beszéde a hitieri 
idők bármelyik náci polip kusáu-k 
szájába beiilet volna. A Ramcke 
beszéd az egész nyugaterópai sajtó-
ban nagy visszhangot keltett. Az 
angol konzervatív ..Daily Tole-
graph" így í r : „Ramckénak és tár-
sainak őrjöngő tombolása megerő-
síti azt a meggyőződést, hogy jobb 
lesrt, ha egyátattán nem építik fel 

Az az ideges aggodalom, amely-
nek a „New-York Times" cikkírója 
ez ..Európai védelmi közösség" jö-
vőjét il.etően hangot ad, teljes 
mértékben indokolt, 
ú j r a a német haderőt" . 

k e n y a 

Puskás bácsi 
Sándaifatua bíUikuldetU 

T f a r sötétedett, amikor Puskás 
-L'1 Ferenc hat holdas "dolgozó pa-

raszt elindult a DISZ-székház felé. 
Igyekezett, hiszen nagy esemény 
ez a nap az ö életében. Ma ünnepé-
lyesen adják ál neki is, mint a többi 
társának, a békeküldöt -igazolványt. 
Útközben főleg a fia járt eszében, 
akit most — a napokban — avat-
nak a Néphadsereg tisztjévé. Arra 
gondolt, hogy mikor az Igazolványt 
átveszi, elmondja: milyen nagy 
•megtiszteltetés éri azáltal, hogy 
résztvehet a Szeged járási békcérte-
kezleten. 

Az elhatározásából azonban sem-
mi se lett. Puslcás bácsi annyira 
meghatódott, mikor meglátta, hogy 
a terem zsúfolásig meglelt, a kul-
túresoport, az úttörök is őket, mint 
küldőiteket ünneplik, hogy egy szót 
sem tudott szólni. Átvette a küldött-
igazolványt és gondosan zsebre, 
tette. 

IÍassan ért haza a Munkácsy-ut-
cába. Vigyázva nyitotta H az ajtót, 
nehogy családját felébressze. Fele-
sége azonban rá várt. örömmel mu-
tatta meg a békeküldölt igazolva, 
nyál; valóban békeküldött — eddig 
még maga se akarta hinni. Majd 
önkénytelenül arra gondólt, hogy 
ncm érdemli meg 6 ezt a nagy meg-
bízatást. hiszen eddig nem sokat 
dolgozott a békebizotlaágban. csak 
kö'elességét teljesítette, mert mindig 
a: élenjárók közölt volt. 

ÍV yugtalonul aludt azon az éj-
szakán és hajnalban már há-

rom órakor felkelt. Ir Rákosi elv-
társnak, hogy megköszönje a meg. 
tiszteltetést. 

Másnap, mikor a béketarsolyba 
felesége belelte az ö levelét, Ismét 
elhatározta, hogy a küldöttértekezle-
ten számol be eddigi munkájáról és 
arról: mit tesz a béke megerősítésé-

— Elmondom, hogy nem felejtet-
tem el azt a 16 esztendőt, amit a 
Pallavicini gróf birtokán, mint ré-
szes szőlömunkis dolgoztam le — 
mondta feleségének. — Emlékszel, 
mikor a két gyermekünk ktcsi volt, 
hajnalban hátunkon vittük őket a 
földre és késő éjszakáig dolgoztunk 
azért, hogy a mindennapi kenyerün-
ket megkeressük. 

— Mond el azt is —• "biztatta a 
felesége —, nem felejtem én se el, 
amikor az erdő széléről néztelek, 
hogy a veranda előtt vártad az is-
pán unat, mint egy koldus, hogy en-
gedélyt kérjünk a vetésre. Én sír-
tam akkor, mert netn tudtam, hogy 
nitt tegyek. 

De elhatározta Puskás bácsi, hogy 
beszámol arról is, hogy ez a világ 
már régen lejárt és ö most megbe-
csült és boldog ember. Földhözjut-
tatott lett, gyermekeit boldogan ne-
veli. Most két tehenük, hízójuk van 
és gazdasági felszerelésük. 

— Elmondom, hogy mit jelent ne-
künk békében élni — magyarázta 
tovább —, hogy fiamat a napokban 
avatják tisztté; a lányom férje pe-
dig ,az állami gazdaságban bérelszá-
moló és boldogok három éves uno. 
hámmal egyiit'. Neki már nem kell 
12 kilométer gyalogolni gyermeké-
vel a hátán, hogy a gróf úrnak dol-
gozzék. 

A mikor beszolgáltatását mara-
déktalanul teljesítette, az 

őszi kalászosokat elvetette Puskás 
bácsi tudta, hogy ezzel is a béke 
ügyét szolgálja és meg volt győződ-
ve arról, hogy az ipari munkások-
nak és a fiának is csak akkor van 
kenyere, ha minden becsületes dol-
gozó paraszt kiveszi a részét a 

—— i—,————i— - a f i . t 

Feleségével együtt megbeszélték, 
hogy a békeénekezlet után mind a 
ketten bekapcsolódnak a békemozga-
lomba. kisgyidésekre járnak és Pus-
kás bácsi elmondja, amit a járási 
békeértekezleten hallott. 

Puskás bácsit még az a megtisz-
teltetés Is érte, hogy a község béke. 
harcosainak ajándékát, egy gyönyö-
rű csuhéjból font szalagos béketás-
kát, melyben a békeharcosok levelei 
vannak, ő ad át a küldöttértekezlet-
nek, hogy jut'assák el az Országos 
Békekongresszushoz. Ebben a táská-
ban vannak azok a levelek, amelyek 
beszámolnak a község dolgozóinak 
munkájáról és arról, mit kívánnak 
a III. Magyar Békekongresszustól. 

Huszár Istvánné, a Seprűüzem 
dolgozója, a következőket írja leve-
lében: 

,.A népek bécsi kongresszusának 
tiszteletére megfogadom, hogy 170 
százalékos teljesítményemet 200-ra 
emelem- Ezt azért teszem, meri a 
népek bécsi kongresszusa az én kon-
gresszusom is. Nem nézhetem kö-
zömbösen a háború veszélyét, mert 
tudom azt. hogy a háborút meg le-
het akadályozni, hogy a világ népei, 
nek egyesült erőfeszítése megvéd-
heti a békét. Mi, asszonyok és édes-
anyák követeljük, hogy hahadékla. 
tanul vessenek véget a koreai hábo-
rúnak, tiltsák be az atom- és bakté-
rium- és a több! tömegpusztító fegy-
vert, akadályozzák meg a német és 
a japán militarizmus újjászületését,, 
kössék meg az cthulalmi békeegyez-
ményt. Akaratom sok millió csatád 
akara'dval egyesülve váljon a béke 
legyőzhetetlen erejévé". 

TDuskás Mihály hal holdas sán-
dorfalvi dolgozó paraszt, a 

község egyik békeküldötte, szeretet-
tel olvasgatja ezeket a leveleket, me- | 
lyeket ő vitt el a mai járási békeér-
tekezletre. Készült erre a nagy nap. 
ra, hiszen többi békeharcostársával i 
együtt tolmácsolja a. község dolgozó, j 
inak békevágyát, békeakaratát és 
azt, hogy nem akarnak háborút — 
békében akarnak K, 

Kenya angol gyarmat Keletafri-i 
kában. Több mint ötmillió főnyi I 
színesbőrű lakossága maroknyi an- j 
gol gyarmatosí tó szörnyű elnyo-
mása alatt él. A színesbőrü lakossá-
got f a j i megkülönböztetés, éhség, 
nyomor súj t ja . A parasztoktól elra-
bolják földjeiket és kényszerítik 
őket, hogy éhbérért dolgozzanak a 
gyarmatosítók birtokain. 1949 no-
vemberében például a kenyai 01-
Engruon közelében 11.800 paraszt 
földjét kobozták el a gyarmati ha-
tóságok. A parasztok kunyhóit fel-
gyúj tot ták . élelmiszűrkészleteiket 
megsemmisítették, állataikat •Ível-
ték. A földre azért volt szüksége az 
angol kormánynak, hogy azokon le-
telepítse az Angliából kivándorol-
takat. A hatóságok ar ra akarták 
kényszeríteni a földjükről elűzött 
afr ikaiakat , hogy éhbérért szegőd-
jenek el béresnek a gazdag gyar-
matosokhoz. 

Az utóbbi hetekben jelentések ér-
keztek arról, hogy Kenya színes-
bőrü lakossága mind erélyesebben 
tiltakozik a gyarmati elnyomás el-
len. Ez a tiltakozás az ország több 
vidékén igen éles jelleget öltött: Ke-
nya népe harcba indult az angol 
földibirtokosok ell?n, több helyen el-
pusztította vetéseiket és állatállo-
mányukat. 

Az angol gyarmatosítók a nap-
ról-napra növekvő megmozdulással 
kapcsolatban azt próbál ják bizony-
gatni, hogy maroknyi ,/terrorista" 
csoport ,.zavartkeltő" cselekményei-
ről van szó. Ez azonban szemensze-
dett hazugság, amely a r ra kell az 
angol gyarmatosítóknak, hogy iga . 
zolhassák a Kenya népe ellen a'.kal-
mr^ott kíméletlen megtorló rendsza-
bályokat. Kenyában nem „kis ter-
rorista csoportok zavartkeltő tevé-
kenységéről", hanem a kenyai nép. 
nek a gyarmati uralom elleni nö-
vekvő harcáról von szó. 

A gyarmati népek nemzeti felsza-
badító mozgalmainak sikerei lendü-
letet adlak a kenyai r.ép harcánr.k 
is. A mintegy százezer tagot szám-
láló kenyai Afrikai Unió 24 pont-
ban foglalva összeállította a kenyai 
nép követeléseit. Ez a programm kö-
veteli, hogy Kenyában haladéktalan 

nul léptessék életbe az emberi jo-
gokról szóló deklarációt, hozzanak 
törvényt mindenféle f a j i megkülön-
böztetés eltörléséről és a legrövi. 
debb időn belül helyezzék hatályon 
kívül az összes megtorló törvénye-
ket. 

Az angol imperialisták kíméletlen 
terrorral válaszollak a kenyai nép 
megmozdulására. Letartóztatták Ke-
nyaltát , a Kenyai Afr ika i Unió el. 
nőkét é3 számos más hazaf i t . A le-
tartóztatottak számit október 36-ig 
3.609 főre emelkedett. Az angol Im-
perialisták szükségállapotot rendel-
tek el Kenyában és egyidejűleg 
Egyiptomból, Ugandából és Tanga-
nyikából nagy katonai egységeket 
vezényeltek Kenyába a nemzeti fel-
szabadító mozgalom elnyomására. 

Az angol saj tó részletesen fog 'a ' , 
kőzik a kenyai eseményekkelj A 
burzsoá saj tó természetesen fékeve. 
szet gyűlölet hangján ír a kenyai 
nép harcáról.* A harc valódi okát 
azonban még a burzsoá lapoknak 
sem sikerült teljes mértékben eltit-
kolni. Az „Observer" kénytelen be-
vallani, hogy ,,a zavargások leg-
főbb oka az éhínség!" az, hogy z 
a f r ika i lakosság „nem tud földhoz 
julni". A lap kénytelen beismerő!, 
hogy a bajokat „fegyveres erővel 
csak ideiglenesen leltet orvosotai, 
:nert okai sokkaJ mélyebben re 9 -
nek." 

Az ,, Observer" ákarva .akar r t ' n -
nul rátapintott a z igazságra. Va l . 
ban; a kenyai nép harcának o'.s'.i 
mélyebben rej lenek: magában a 
gyarmati rendszerben, a kenyai r.é > 
imperialista elnyomásában, kizsák-
mányoláséban és jogf osztottság". 
ban. Abban azonb-m nincs igaza az 
„Observer"-nek, hogy ezeket a ha-
jókat nem lehet fegyverrel orvos t -
ni. Lehet fegyverrel orvosolni, de 
nem az imperialista elnyomók fegy-
vereivel. hanem azokkal a fegyv- i 
rekkel, amelyeket az elnyomott 
gyarmati népek mindnagyobb töme-
gei ragadnak kezükbe, hogy kiűzőik 
az idegen elnyomókat hazá juk fö ld - , 
jéről és kivívják nemzeti független-
ségüket. 
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Határidő előtt teljesítik vállalásaikat 
a Borforgalmi Vállalat dolgozói 

1 'A Csongrád-Békési Borforgalmi 
Vállalat dolgozói is megtették fel-
ajánlásaikat november 7-re, a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom 35. évfordulójának tiszteletére, 
ök is több és jobb munkával ké-
szülnek erre a napra, hogy telje-
sítményük fokozásával köszöntsék 
azt az évfordulót, amelynek béké. 
jüket, szabadságukat köszönhetik. 

A vállalat dolgozói színes al-
bumot készítettek, amelyet szere-
tet te l küldtek Rákosi elvtársnak. 
Az album lapjain feltüntették fe'-
ajánlásaikat. A Borforgalmi Vál-
lalat dolgcuzói most úgy végzik 
munkájukat , hogy Rákosi elvtárs-
nak tett ígéretüket valóra is vátt . 
hassák. A vállalat b6gyüjtési cso-
portjának tagjai ígéretet tettek ar-
ra, hogy november 7«re 

tervüket 110 százalékra 
teljesítiR. Szorgalmas munkájuk 
eredményeként felajánlásukat ez-
ideig már csaknem teljesítették. 

A napi munka jobb végziése mel-
lett a csoport tagjai megígérték 
azt is, hogy jó felvilágosító mun-
kával meggyőzik a falvak dolgo. 
zó parasztjait a csoportos gazdál-
kodás előnyeiről Mándics Mi-
hály például vállalta, hogy novem-
ber 7-ig tíz dolgozó paraszttal be . 
szélget. Néhány nappal ezelőtt 
büszkén számolt be a vállalat ve-
zetőségének, hogy azok közül, 
akikkel beszélgetett, edd ig i 19 dol. 
gozó paraszt lépett be a termelő-
csoportba. Ugyancsak jó munkát 
végzett Kothencz Lajos is, aki hat 
dolgozó parasztot győzött meg a 
nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről. 
Jó munkát végzett Somogyi Ist-
ván is: 'három dolgozó parasztot 
szervezett be a termelőcsoportba. 
Bodor Mihály, Engi József, Vass 
Ferenc és Pallagi Endre is idő 
előtt tett eleget vállalt kötelezett , 
ségének. Hasonlóan jó munkát 
végeztek a körzeti felügyelők s, 
akik felajánlották, hogy az 1952— 
53-as gazdasági évben szerződésre 
kerülő földterület 40 százaléka no-
vember 7-ig szerdödést kötnek 
Ezt a munkát úgy kívánják elvé-
gezni, hogy megmagyarázzák a dol-
gozó parasztságnak, mit jelent, ha 
a dolgozó nép államával szerző-
dést kötnek. Elmondják, hogy a 
dolgozó parasztság a szerződött 
területre időben kapja meg a ma-
gasabb terméshozam b'ztosítása 
érdekében a védőanyagokat és 
holdanként a 600 kilogrammon fe-
lüli must után jelentős összegű 
felárat kapnak. 

A fizikai dolgozóik is értékes fel-
ajánlásokat tettek november 7. 
méltó megünneplésére. Vállalták, 
hogy eddigi teljesítményüket átlag-
ban 

öt százalékkal teljesítik túl. 
Fischer La jos például Ígéretet tett 
arra, hogy eddigi teljesítményét 130 
százalékról 135-re emeli fel. Fi-
scher Lajos vállalását túlteljesítve, 
150 százalékos átlagteljesítményt 
ér el. Gyuris Mihály 130 százalék-
ról 138 ra emelte teljesítményét. 
BOZSÓ Piroska 108 százalékról 123-
ra Nagy Lajosné 103 százalékról 
125-re, Ungi Pál 106 százalékról 
117 százalékra emellé fel teljesítmé-

nyét. Tóth András 109 százalék he-
lyet(_ 111 százalékra teljesíti nor-
máját . Szalma István 108 százalék, 
ról 115 százalékra emelte teljesít-
ményét. Csetneki Lajos az eddigi 
106 száz'ajékos teljesítményét túltel. 
jesítve 114 százalékra teljesíti nor-
máját. . Kükovccz András pedig 117 
százalékos átlagteljesítményt ért 
Szöllősi Imre pincemester novemibe-r 
7- tiszteletére felajánlotta, hogy az 

' eddigi munkát jó szervezéssel négy 
ember munkaidejének megtakarítá-
sával, túlóra nélkül határ időre végzi 
el. Szöllősi Imre valóra ís váltotta 
igéretét. Munkáját négy munkaerő 
megtakarításával mindenkor ponto-
san ha j t j a végre. A csökkentéit lét . 
számmal ugyanilyen jó munkát vé_ 
gez Szabó István pincemester is. 

Az eredmények mellett akadnak 
hibák is, különösen a munkafegye-

lemben. A könyvelési osztály pél-
dául 

nem használja ki 
a munkaidőt. Az osztályon még min-
dég sok és rendszeres a túlóra. A 
központ közel hetven do'.gozóji kö-
zül 11-en egyáltalán n?m t a r t j ák be 
a 10 perces mozgalmat és amíg a 
többiek a munka kezdete előtt 10 
perccel, vagy még többel is ott van. 
nak munkahelyükön, ők a munka 
kezdetének idejére, vagy késve ér-
keznek be a vállalathoz. Ilyen a 
többi között Gyuris Rózsi, Ferenczi 
Györgyné, Grulich Sarolta és a Szé. 
nyei házaspár. Ezek a do'gozók vál-
toztassanak a munkához való viszo-
nyukon és kövessék a. fizikai és a 
többi adminisztratív dolgozók példá-
ját, hogy a Borforgalmi Vállalat 
dolgozói minél hamarabb elküldhes. 
sék Rákosi elvtársnak győzelmi je-
lentésüket vállalásuk b-ífeisaéwirő!. 

A bolgár állami fervbizottság jelentése 
1952 harmadik negyedévi terv 

teljesítéséről 
Szófia. A Bolgár Állami Tervbi-

zottság kiadta jelenlését az 1952. év 
harmadik negyedévi tervteljesítési-
ről. 

Az ipari termelés a harmadik ne-
gyedévben 17 százalékkal múl 'a fe -
lül 1951. év hasonló időszakának 
eredményé!. Az egyes minisztéri-
umok tervteljesítése a mult év ha-
sonló időszakához képest jelentősen 
emelkedett. így például az építő-
iparban az emelkedés 48 százalék. 

1952 harmadik negyedévében si-
keresen fejeződölt be a termés be-
takarítása. A dolgozó parasztság 

időben eleget tett beadási kötele* 
zettségének. 

1952 harmadik negyedévében 4.4 
százalékkal nagyobb területet vetet-
lek bc, mint a mult év hasonló idő-
szakában. Az állatállomány jelentő-
sen emelkedett. 

A jelentés végül megál lapí t ja , 
hogy összehasonlílva a mult év ha -
sonló időszakával, a bolgár dolgozó 
nép jóval több rizst, cukrot, cukor, 
terméket, éto'ajntt, húst, húsárut, 
különféle sajtot, tojást, pamutot, 
gyapjú- és selyemszövetet, cipőt, 
bútort, kályhát és más terméket vá-
sárolt, mint tavaly. 

fl Szegedi Texlilmüvelc dolgozói októberben több mini 
nyolc és félezer kg. fonalai termeilek terven felül 

A Szegedi Textilművek dolgozói a 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulójának tisztele. 
tére megfogadták, hogy október ha-
vi tervük túlteljesítésével nagyrész-
ben behozzák harmadik negyedévi 
lemaradásukat. 

A lemaradást akkor főként az 
okozta, hogy a műszaki dolgozók, 
művezetők nem tudták elég gyorsan 
kidolgozni azokat a technológiai el-
járásokat, amelyeket egy újfajta 
anyag feldolgozására való áttérés 
megkövetelt. Hiba volt az is, hogy 
lazult a munkafegyelem. a fonónők 
elhanyagolták a gépek karbantartá-
sát. Főként a nyújtóhengerek tisztí-
tására' nem fordítottak kellő gondot, 
ami a szálszakadások számát nö-

\ vette. 
j A november 7-i felajánlás, az ok-
j tóber havi terv egy százalékos túl-
te l jes í tésére adolt szó azonban a 
fonónőket és a műszaki dolgozókat 
egyaránt jobb munkára serkentette. 

Számos intézkedést vezettek be a 
műszaki feltélelek megjavítására, s 
a munkaverseny kiszélesítésére. Az 
előfonó valamennyi gépét felülvizs-
gálták és az új követelményeknek 
megfelelően beállították. A gyűrüs-
foná mellett most már az előfonó-
tan is bevezették az önálló elszámo-
lási rendszert. A művezetők a kifüg-
gesztett kartonokról leolvashaf jak, 
hogy az egyes fonógépek milyen 
feliételekkel, milyen önköltséggel 
dolgozni k, s ez r o g y segítséget je-
lent számukra a hibák okának fel-
kutatásában. 

A helyes munkamódszerek elsajá-
títására a kártolók és a nyújtógép-
kezelők 10 órás tanfolyamon vettek 
részt. Az eddiginél r.rgyobb gondol 
fordí tanak a pamutban lévő szeny-

nyeződések eltávolítására, A kárte-
lóbao u gépek dobját most nem két-
óránkint, há rem másfétóránkint 
lisztt'lják. 

Számos sztahanovista, miután ma-
ga, elsajátította az ú j anyag feldol-
gozásának feltételeit, vállalta, hogy 
a Rőder-mozgalom keretében átadja 
munkamódszerét a tsmieljesítésben 
lemaradt dolgozó társának. 24-en 
adlák á t ilyen módon tapasztalatai-
kat, ami ezt eredményezte, hogy ok-
tóber elejéhez viszonyíiva 30 száza-
lékkal csökkent az üzemben a nor-
ma alatt teljesítők száma. A felaján-
lások teljesítésében elsősorban a 
kommunisták mulatnak példát. Kö-
zülük Barna Jolán fonónő vállalta, 
hogy 111.8 kg-os napi tervével 
szemben november 7-re eléri a 115.5 
kg-ot, már 125 kgr- ra emelte napi 
teljesítményéi. Vencel I rén 7 kiló-
val teljesítetté túl vállalását: ő is 
125 kg-ot termel naponta. A kom. 
munisták példamutatása az üzem 
többi dolgozóját is magával ragad-
ta, s eddig 233 fonónő teljesítette 
november 7-i felajánlását. 

A versenymozgalma ( segílt, hogy 
egy hét óla minden gépre kifüg-
gesztik a dolgozók fe la jánlását és 
r.api tervének teljesítését. 

A jobb műszaki feltételeik, s az 
egyre jobban kibontakozó munka-
verseny eredménye, hogy az üzem 
dolgozói napról-napra túlteljesítik 
tervüket. Amíg, október 21-én 101, 
25-én 194, 28-ám már 107*2 száza-
lékra teljesítette az üzem nripi ter-
vét. Októberben eddig 8.644 kiló-
g'-amm fonalai termellek terven fe-
lül, amelyből szövés, illetve további 
feldolgozás, ulán min'egy 20.000 női 
ruhá t lehetne készíteni. 

Nagyarányú árleszállítások 
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban 

Phcnjan (TASZSZ). A koreai la . 
pok hírt adnak arról, hogy a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársa-
ság szövetkezeti üzleteiben, vala-
mint a városi és falusi piacokon je . 
len'.őscn leszállították aiz élelmiszer-
árakat . 

A legfontosabb n'Jpélelmezési cik. 
kek ára az ez évi júniusi árak egy-
harmadára csökkent. A közszükség-
leti és ruházati cikkek árai t 60 szá-
zalékkal szállították le. 

A SZKP pártszervezetei aktívaértekezleten vitatják meg 
A XIX. KONGRESSZUS HATÁROZATAIT 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unióban pártaktívaértekezleteken 
vitat ják meg a SZKP XIX. kon-
gresszusának munkáját . 

A moszkvai városi pártszervezet 
aktivaéitekezletén N. Sz Hruscsov, 
az SZKP Központi Bizottsága és 
a moszkvai pártbizottság titkára 
tartott beszámolót a XIX. kon-
gresszus munkájának eredményei-
ről. Az értekezlet résztvevői egy-
hangúan helyeselték a XIX. kon-
gresszus határozatéit és kijeién let-
tek: A moszkvai pártszervezet 
minden erejével azon tesz, hogy 
becsülettel teljesítse ezeket a ha-
tározatokat. 

A leningrádi városi pártszervezet 
aktívaértekezlete két napon keresz-
tül tartott. Az értekezleten fel-
szólalók elmondották, hogy a lenin-

grádi kommunisták az egész szov. 
jet néppel együtt nagy lelkesedés, 
sel fogadták a XIX. pártkongresz-
szus határozatát és J . V. Sztálin 
beszédét. A leningrádi üzemekben 
é6 gyárakban fokozódik a tömegek 
politikai és szakmai tevékenysége. 
A pártszervezetekben megkezdődött 
a kongresszus határozatainak, J . 
V. Sztálin beszédének és „A Szo» 
cializmus közgazdasági problémái 
a Szovjetunióban" című művének 
mélyreható tanulmányozása. 

A kongresszus történelmi jelen-
tőségű határozatai hatalmas ter-
melési és politikai fellendülést vál . 
toltak ki Lettországban is, 

A Távolkelet és Szibéria sok vá . 
rosában ls tartottak aktívaértekez-
letet. 

A Szegedi Textilművek kul túr csoport ja 
és a tápéi együttes is bemutatta már műsorát 

az üzem, illetve a község dolgozóinak 
Kultúrcsoportjaink nagy lelkese-

déssel, szorgalmas próbázásokkal 
készülnek a művészeti együttesek 
II. országos versenyére. Számos 
csoport mutatta már be műsorát 
sa já t üzemének dolgozói előtt. 

A Szegedi Textilművekbon még 
soha nem volt olyan nagy az ér-
deklődés kuttúrelöadás iránt, mint 
most. Nemcsak a dolgozók, hanem 
hozzátartozóik is eljöttek és nagy 
figyelemmel kísérték végig az elő-
adást. Ugy döntöttek, benevezhet 
ae együttes az országos versenyre. 
Ugyanakkor több javaslatot tettek 
annak érdekében, hogy még töké-
letesebb legyen az előadás. Kifo-
gásolták, hogy az „őrmester" című 
egyfelvonásos vígjátékot a színját-
szók még nem tanulták meg elég-
gé. 

Az országos hírű tápéi együttes 
16 bemutatta már ú j népi játékát, 
a ,,merlgetős"-t, a község dolgozói-
nak. Az előadáson résztvett a falu 
apraja-nagyja. A több, mint 60C 
személyt befogadó teremből sokan 
kiszorultak az utcára. Az együttes 
eddigi sikereihaz mindig nagyban 
hozzájárult az, hogy nemcsak a 
szereplők, hanem a falu dolgozói 
i® szívügyükinek tekintették az 
együttes munkáját. Most is igy tör-

tént. Az öt órakor kezdődő bew 
mutatóhoz közel ötvenen szóltak 
hozzá és még éjfélkor 4S együtt 
tanácskoztak, vitatkoztak. Az ú j 
népdaljáték azokat az időket ele. 
veníti fel, amikor még Tápén ke-
vés volt a kút és a Tiszára jár-
tak a legények és leányok a víz-
ért. A csoport legidősebb tagja, 
„Ács Gyuri bácsi" egy rég' bal-
ladát idézett fel. A ballada arról 
szól, hogy a múltban a szerelme-
sek' sem találhatták meg mindig 
egymást. Az egyik szegény lány 
gazdag fiút választott és mert a 
fiú szülei ellenezték a házasságot, 
a Tistzába ölte magát. Az írószö-
vetség szegedi csoportjának egyik 
tagja már fel is dolgozta a balladát 
és az együttes ezzel kezdi a szá-
mot. A bevezető verssorokat Tari 
Józsefné dolgozó parasztasszony, 
a csoport egyik tag ja irta. Az 
egyik idős, már 80 év felé járó 
parasztasszony újabb, edig még 
az együttes előtt is is-
meretlen tápéi népdalt éne. 
kelt el, a „Kiöntött a Tisza vÍEe"-t 
amit az együttes ugyancsak beik-
tatott műsorába. Többen felaján-
lották, hogy kölcsönadják korsói, 
kat, amelyeket még abból az idő-
ből őriztek meg, am'kor a Tiszára 
jártak merigetni. 

KALMÁR LÁSZLÓ 
egyetemi tanár 

a Bolyai Intézet békeküldötte. Fá-
radhatatlanul végzi tudományos 
munkáját és kitartó szorgalommal 
neveli, tanítja az ú j értelmiséget. 
Ezt í r ja küldötté vaJó választása 
alkalmából: 

. Bizonyságot keTÍ tennünk népünk 
törhetetlen békeakaraláról. aminek 
annyi tanújelét adták a békehar-
cosok építőmunkájukkal, de egy-
ben elszántságunkról is." 

BÉKEKÜLDÖTTEINK 

GAZDAG JAKOK 
brigádvezető, 

KISPÉTER FERENCNÉ 
sztahánovista. 

az Űjszegedi Kender" és Lenszövő 
Vállalat tömlőszövő üzemrész dol-
gozóinak hékekü'.dötte. Huszonhét 
éve dolgozik az üzemben. ,,A III. 
Magyar Békekongresszus tiszteleté, 
re ígérem, hogy napi 48 ezer vetés 
helyett, 60 ezer vetést érek el-'' Fel-
ajánlását már eddig 141 százalékra 
teljesítette. 

az Alkotmány tszcs tagja, öthó" 
napos iskolán volt s mégis majd-
nem 400 munkaegységet teljesített. 
Amikor megválasztották békekül-
döttnek, ezeket mondotta: 

„A múltban nekünk, dolgozó pa-
rasztoknak, csak a megvetés és 
megaláztatás ju to t t osztályrészül. 
Más kezc lába voltunk. A d csőséges 
Szovjet Hadsereg adta meg szá-
munkra- hogy saját országunkban,-
mint megbecsült emberek élhetünk 
és építhetjük a szocializmust. A 
béke megvédése mindarundunk ügye. 

ÁRVA ANTALNÉ 
sztahanovista 

az Első Szegcdi Cipész KTSZ dol-
gozója. Am :óta megvá'-asztották bé-
keküldöltnek, lelkes,cn készült a 
mai napra- Akkor 173 százalék volt 
a napi teljesítménye és megfo-
gadta: 

••Azon "igyekszem, hogy jobb mi-
nőségi munkát készítsek és még 

I magasabb százaiékot érjek el, mint 
r eddig. 

DUDÁS DEMATrií.NÉ 
háziasszony 

a felsővárosi Kossuth Békebizottság 
küldötte. Kilenc gyermek boldog 
anyja, díszoklevéllel c-s II. fokoza-
tú anyasági érdemrenddel van ki-
tüntetve. Az MNDSZ-ben és a bé-
kebizottságban kiváló munkát végez. 

„Mi asszonyok is a békéért har-
colunk — mondotta —. hogy biz-
tosítsuk gyermekeink boldog jövő-
tót"-
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Nagyobb gondot az adminisztrációs munkára 
A nrnisztertanúcs rondclqte alap. 

ján a munkáltató kötetes a nninka-
% iszony megszűnése, vagy a muiraka-
v ilkiló áthelyezése esetén a munka-
i állaténak szolgálati járandóságai, 
t i! való ki nem egyenlített tartozá-
t .lról igazolást kiállítani. Igazolást 
kell kiállítani akkor is, ha a munka -
iállalónak ilyen tertozása nincsen. 

A rendelet alapján az az előző 
munkáltató, aki igazolást egyáltalán 
; cm, vagy helytelenül állít tó, vala-
mint nz ú j munkáltató, aki a mun. 
kaválkilót az Igazolás átadása nél-
iiil alkalmazza, vagy az igazolásban 
i oglaltakat a járandóságok folyósító, 
.'••'uiál figyelmen kívül hagyja, felel 
a munkavállalót terheld tartozások-
ra k azért a részleteiért, melyeket e 
miatt nem vonlak lc. 

Mégis akadnak olyan üzemek és 
vállalatok, ahol felrúgva a minisz-
ii i tanács határozatát, munkavállalói 
igaizolás nélkül helyeznek át, vagy 
Itocsátanok el dolgozókat. Ennek kö-
vetkeztében nemcsak az az üzem kö-
vet el szabálytalanságéi, antely al-
kalmai igazolás nélkül jelentke-
zett munkavállalót, hanem a mun-
kavállaló ls. A legkirívóbb hibákat 
követik el a következő üzemek: a 
Csongrádi Rév VálMat Tápé, Kul-
túrmérnöki- éa Belvíz rendező Hi-
vattál Hódmezővásárhely, éa sok 
más üzem is. Miért nem tekintik 
kötelességüknek ezek a vállalatok a 
minisztertanács határozatának vég-
rehajtásán? Nem éreznek e felelős-
séget? Ki fizeti meg a hanyagságok 

következtében kieseit munkanapok 
számát a munkavállalóknak, ha az 
igazolás hiányában nem tud murv 
kába állni? 

Ugyanilyen hanyagsággal kezelik 
egyes üzemek a III. Békekölcsön-
jegyzést is. Ez azt eredményezi, 
hogy az áthelyezett, vagy elbocsá-
tott dolgozó nz ú j munkahelyén Iga. 
zolás hiányában kevesebb kölcsönt 
jegyez, mint amennyit eredetileg l é . 
gi munkahelyén jegyzett. 

Nem kevesebb felelősség terheli 
azokat a vállalatokat és állami gaz-
daságokat, ahol hanyagul kezelik a 
munkavállaló o'.yan tartozását, mint 
például a Tüzép, OTP tartozás. Ez 
a hanyag kezelés miatt vi9szatérí-
tellenül marad. 

Előfordul az is, hogy nincs Iga-
zolva az ú j munkavállalónál a, már 
eltöltött fizetett szabadság. Ezért 
fonnál az a lehetőség, hogy az ú j 
helyen ismételten megkapja a mun. 
kaválLaJó a neki már nem jogos 
szabadságot. Ez nemcsak anyagi 
kárt okoz népgazdaságunknak, ha-
nem hátráltatja a munkiaversenyt, 
s végső fokon a vállalatok és gnzda-
ságok torvteijesítését, ötéves ter-
vünk sikeres végrehajtását akadá. 
lyozza. 

A vállalati Igazgatók és állami 
gazdaságok vezetői gondosabba® ta-
nulmányozzák a minisztertanács ha-
tározatait ós igyekezzenek ezen a 
•téren is javítani munkájukat. 

Varga Mihály 
a „Délmagyarország" levelezője 

Ujabb rejtegető kulákot lepleztek le 
Zákányszéken 

A szegedi járásban egyre több 
árurejtegető kulákot lepleznek le, 
akik beadási kötelezettségüket nem 
teljesítik, s arról panaszkodnak, 
hogy nem termett, hogy nincs ter-
ményük. Azonban 

az elszámoltató bizottságok 
helyszíni vizegálatok alkalmával 
a rossz termésről panaszkodó 
kutákoknál sok tárolt, különböző 
helyre eldugdosott terményt ta-

lálnak. 

A terményt azzal, hogy szárkú-
pokba és egyéb helyekre eídugdoa-
-ák kiteszik a romlás veszélyének. 
Ez bizonyítja céluka*: minél keve-
ebb kenyér jusson a dolgozók asz. 

lalára- Nem törődnek azzal, hogy 
tönkre megy a termés. 

Vass János 28 holdas zákány-
szék! kulák is azt az elvet vallja, 
mint a többi kártevő kulák: „ne 
adj a nép államának". Vass János 
ezt hirdette is mindadíig, amíg a 
nép haragja és gyűlölete le nem 

sújtott rá. amíg a zákáaysfeéki ta-
nács le nem leplezte. 

Vass János beadási kötelezettsé-
gét nem teljesítette, arra hivatkoz-
va. hogy nem termett. Az elszámol-
tatás eredménye ennek az ellenke-
zőjét bizonyítja, 

A szárkúpban rejtegetett 600 li-
ter bort. Rejtegetett még bur. 
gonyát, kukoricát és naprafor-
gót. .Tói tudta Vass János ku-
lák. hogy a napraforgót nem 
lehet értékesíteni, mivel az zá-
rolt termény. Szándéka világos: 
még ha serami hasznát "tem 
veszi, akkor sem adja az állam-

nak. 

Vass János kulákot a tanács bűn-
cselekményéért feljelentette és meg. 
kapja méltó büntetését. A dolgozó 
parasztság undorral tekint ezekre 
a tervbontókra, elítéli őket és bűn-
cselekményükre az?al válaszol, hogy 
teljesíti a beadást és most a jövő-
évi kenyérért folyó harcban helyt-
áll. 

Az ü z l e t e k n o v e m b e r 7-i 
ny i tva lar tása 

A minisztertanácsnak .a novem-
ber 7-ét követő munkanap áthelye-
zéséről szóló határozati alapján a 
belkereskedelmi miniszter szaba. 
lyozta a budapesti üzletek zárórá-
ját. Vidéken az üzletek nyiívatartá-
sát a megyei tanács VB kereskedel-
mi osztálya állapítja meg. 

A MAV köz l i , 
hogy a dolgozók és tanulók- to-

vábbá a mezőgazdasági és k sipari 
termelőszövetkezet, tagjainak októ-
ber hónapra megváltott havi, iljle-* 
tőleg október hónap második felé-
re megváltott félhavi jegyük no-
vember hó 5-én 24 óráig ráfizetés 
nélkül érvényesek, November hó-
naptól kezdve pedig a hónap első 
felére s/óló félhavi jegyek hatodi-
kán 0 órátó] 20-án 24 óráig, a hó-
nap másod k felére szóló fé'havi 
jegyek 2'"én 0 órától a következő 
hónap 5-ének 24 órájáig és végül 
a havi jegyek hatodikán 0 órától 
a következő hónap 5-ének 24 órá-
jái'g érvényesek. 

A rounkii- és a tanulmányi vi-
szony folytatólagos fennállásának 
igazolási időponíja, illtetve az iga-
zolvány érvényessege változatlan 
marad. 

Bár a havi és « félhavi jegyek 
továbbra is már a használatba vé-
telt megelőző harmadik napon 
megválthatók, utazásra legkorábban 
6, illtetve 21-én 0 órától érvénye-
sek. 

Hogyan kell kitölteni 
az OTP „nyereményszolgálat" 

levelezőlapokat 
Az Országos Takarékpénztár 

. Nyerem'ényszolgála*'' íeveiezőlapo. 
kat hozott forgalomba fiókjai, a 
postahivatalok és a dohányérudák 
útján. Azok a kötvénytulajdonosok, 
akik igényt tartanak arra, hogy az 
Országos Postatakarékpénztár érte-
sítse őket. hogy kötvényeiket milye® 
nyereménnyel húzták ki ezt a nye-
reményszolgálat" levelezőlapot Pon-
tosan kitöltve küldjék be. 

Ezeken a levelezőlapokon olvas-
hatóan kelt feltüntetni a kötvén ytu. 
lajdonos herét. lakáscímét, kötvé-
nyének megnevezését (tervkölcsön, 
első- második- vagy harmadik bé. 
kekplcsön), továbbá a kötvény so-
rozatszámát és számát. Egy leve-
lezőlapon csak egv darab kötvény 
adatait lehet közölni, 

A SZEGEDI Fi lharmonikus Zenekor 
j a n u á r l . i függet len í tése céljából 
p róba já t éko t h i r d e t ü n k . Pályázók 
é le t ra jzukka l p r ó b a j á t é k r a november 
9-án dé'előtf 10-töl e s | e 10-ig a Ze. 
nekonze rva tó r iumban Jelen (kezzenek. 
Szeged. Salátln krt . 77. 

Országos Filharmónia 

A Magyar Népköztársasági Érdemrend 
II. fokozatával tüntette ki az Elnöki Tanács 
Illyés Gyula Kossuth-díjas írót és költőt 

A Népköztársaság Elnöki Taná-
csa Illyés Gyula Kossutb-díjas írót 
és ködöt 50-ik születésnapja alkal-
mából, kimagasló írói és költői mun-
kássága elismeréséül a M 'gyúr 
Népköztársasági Érdemrend II- fo-
kozatával tüntette ki. A kitüntetést 
szombaton déle'ült Dobi István, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
elnöke nyújtotta át Illyés Gyulá-
nak. A kitüntetés átadásán megje-
lent Szabó Piroska, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsúnak titkára, 
Darvas József közoktatásügyi mi-

niszter, az írószövetség elnöke, Já -
nosi Ferenc, a népművelési mtóisz-
ler első helyettese, Erdei Sándor 
népművelési miniszterhelyettes, Ke-
rek Gábor, a népmüve'ésí miniszté-
rium irodalmi főosztályának veze-
tője. Kónya Lajos Kossu'.h-díjas 
költő. az írószövetség főtitkára. 
Aczél Taimás Sz'áiin-díjas és Kos-
suth-díjas író. Illés Béla, Veres Pé-
ter KoSsuth-dijas írók, Zelk Ztt'-
(án és Benjámin László Kossulh-

| díjas költők. 
^ j ^ f 

fl Magvar Népköztársaság minisztertanácsának 
és a Szakszervezetek Országos Tanácsának határozata 
a tolóra, valamint a heti pihenőnapon és munkaszüneti 

napon végezhető munka szabályozásáról 

A Magyar Népköztársaság mi-
nisztertanácsa ée a SZOT határoza-
tot hozott a túlóra, valamint a 
heti pihenőnapon, és a munka-
szüneti napon végezhető munka 
szabályozásáról. A határozat a 
többi között ezeket tartalmazza: 

Egy személy egy hónap alatt 
legfeljebb 8 órát dolgozhat túl-
órában. 

Az illetékes miniszter a meg-
engedett túlórák számát kivételes 
esetben és személy szerinti indok-
lás alapján 12 órára felemelheti. A 
felemelés legfeljebb egy negyed, 
évig tartliat. 

A havi 8, Illetve felemelés ese-
tében 12 órás kereten belül a vál-
lalat igazgatója túlórát csak indo-
ko't esetben rendelhet et. 

A minisztertanács túlóra elren-
delésére ebben a határozatban meg. 
állapított korlátozásokra tekintet 
nélkül is adhat engedélyt. Túlórát 
csak tú'.órabizonylattal lehet etren-
delni. A túlóráért túlóradíj, vagy 
rendkívüli pihenőidő jár. 

A túlóra fejében pihenőidőt C6ak 
olyan dolgozók részére lehet en-
gedélyezni, akiknek munkaköré-
ben rendszeresen megismétlődő 
időszakos túlórázás fordul elő. 

A vezető . állású alkalmazottak 
mellett dolgozók részére a végzet* 
túlórákért túlóradíj helyett pót-
szabadságot kell adni. A pótsza-
badság tartama egységesen hat 
munkanap, 

A heti pihenőnapokon és a mun-
kaszüneti napon végezhető mun-
kával kapcsolatban a határozat a 
többi között kimondja: 

A heti pihenőnapokon és a 
munkaszüneti napokon az Ilyenkor 
is működő üzemek kivételével 
munkát végeztetni általában nem 

[. szabad. A heti pihenőnapokon és 
' a munkaszüneti napokon egész 
iparágakra, vagy egy iparágon be-
lül több vállalatra a miniszterta-
nács: egyes vállalatokra az illeté-
kes szakszervezet elnökségévet 
egyetértve az illetékes miniszter, 
egyes dolgozókra (munkahelyekre) 
pedig a vállalati szakszervezeti 
szerv hozzájárulásával a vállalat 
igazgatója rendelhet el munkát. 

Igen sürgős esetektől eltekintve 
a heti pihenőnapon, vagy munka-
szüneti napon végzendő munkára 
vonatkfizó utasítást legalább három 
nappal megelőzőleg kell az érde-
kelt dolgozókkal közölni. 

A munkára igénybevett heti 
pihenőnap helyett a dolgozó ré-
szére két héten belüli időpontra 
másik pihenőnapot kell kijelölni. 
Ha az igénybevett heti pihenőnap 
helyett más napot elháríthatatlan 
okból nem lehet kijelölni, a dol-
gozó részére az ilyen napon vég-
zeit munkáért felemelt, kétszeres 
munkabér jár. 

A heti pihenőnapon, illetve tx 
munkaszüneti napon végzett és 
másik pihenőnappal megváltott 
munka nem számít bele a havi 8, 
illetve 12 órás túlórakeretbe. 

A határozat ezután megállapítja, 
hogy a korlátozásokról szóló ren-
delkezések nem vonatkoznak azok-
ra a dolgozókra, akik az érvényes 
rendelkezések szerint túlóradíjra 
nem jogosultuk, a pedagógusokra, 
a gépkocsivezetőkre, vonatveze-
tőkre, kocsisokra és kocsikísérők-
re, a mentőkocsikra beosztott ápo-
lókra és azokra, akikre nézve ezt 
a minisztertanács külön kimondja. 

Ez a határozat 1953. január bó 
első napján lép éleibe. 

B . Z s i r n o v : 

A SOVINIZMUS ES FAJGYŰLÖLET T0MB0LBS1 
B FASISZTA JUGOSZLÁVIÁBAN 

Titó-Rankovics fasiszta klikkje 
j,z amerikai „nagyföuökök" buzdí-
tására szolgai igyekezet lel törekszik 
arra, hogy Jugoszlávia népeit há-
borús kalandokra tegye kaphatóvá a 
szomszédos békeszerető, népi riomo. 
kralikus á'.lamok ellen. Ezért Igyek-
szik kitörölni a jugoszláv dolgozók 
szivéből és gondolkozásából Lenin és 
Sztálin nagy internacionalista esz-
mélt. a Szovje'unió és a népi demo-
kratikus országok népeihez fűződd 
meleg, testvéri érzéseket. 

A belgrádi főkolomposok bevezet-
ték mindazokat a mérgezett fasiszta 
fegyvereket — a sovinizmust, a na-
cionalizmust, a fajgyűlöletet —, 
amelyeket Hitler használt egykor és 
amelyeket most széleskörűen alkal-
maznak az amerikai rasszisták. 
Tito és cinkostársai odáig mentek, 
hogy a sovinizmust tartják ,,a tör-
ténelem mozgatóerőjének". Naciona-
lista fennhéjázást, megvetést és 
gyűlöletet oltanak más népekkel 
szemben a lakosság elmaradottabb 
rétegeibe, 

Gyí!asz, a Tito-klikk egyik „ideo-
lógusa", a mult évben angol labo-
urista vezelők szűkebb csoportja 
előtt tartott előadásában kifejtette 
Jugoszlávia „kü'önleges küldet.'sét", 
azt nz „elméletet", amely szerint Ju-
goszlávia hivatott uralkodni Dél-
kelet-Európában. 

Tilóék elvakult, vadállati gyűlöle-
tet táplálnak azokkal a népekkel 
szemben, am lyek levetették maguk-
ról a kapitalista rabrzo'gaság Ián* 
c:it. Kíméletlenül üldözik a népidé, 
moknalikus országok Jugoszláviá-
ban élö állampolgárait. Csupán 
egyetlen tényt említünk a sok kö-
zül. Az Idén visszatért Jugoszlávia, 
bél Bulgáriába két fiatal bolgár — 
Georgi Sztojarov és Sz*efnn Sikov. 
Mindket cn rokkantak és jrüm<ikór«-

ssk voltak, pedig 1947-ben még 
mint teljesen egészséges fiatalem-
berek mentek ki Jugoszláviába, olt 
beiratkoztak a zágrábi egyetemre. 
Tanulásuk aramban nem tartott so-
káig. Egy év múlva, amikor lehullt 
a lepel a Tito-klikk gyalázatos áru-
lásáról, a bolgár főiskolai hallga, 
tők követelték, hogy bocsássák haza 
őket A rendőrségi cellában kötöt-
tek ki. 

A hóhér Rankovics ügyönkel a 
többórás vallailások során igyekez-
tek megtörni a fiatalok el'enál'ló-
erejét. Sértegették nemzeti büszke-
ségüket, levetkőztetve a hideg ce-
menlre vetették, eszméletlenaéglg kí-
nozták, szomjúsággal és éhséggel 
gyötörlek őket. Végül a fasiszták 
hallatlanul szemérmetlen bírósági 
tárgyalást rendeztek és mindegyi-
küket háromévi szigorított börtön-
büraletésre ítélték. A bolgár haza-
fiak harcos 1 szellemét azonban a 
Szremszka Mitrovieában végzett ne-
héz kényszermunka sem törte meg, 
nem ohotla ki a TLto-Rankovics-
barxiával szem bon táplált 6zent gyű-
löletüket. 

A litóisla soviniszták mestersége-
sen ellenségeskedést szítanak a rég-
óta jugoszláv területen élö román, 
bolgár; magyar, albán és egyéb 
származású állampolgárokkal szem-
ben. Rengeteg rendőri megtorló in-
tézkedést foganatosítanak teljesen 
ártatlan emberek ellen, rabolják és 
kíméletlenül elnyomják őket. 

A Jugoszláviai román, bol-
gár és magyar nemzetiségek leg-
jobb képviselőit letartóztatták és 
koncentrációs táborokba vetették, A 
tiióistn párt tavalyi teljes ülésén 
több olyan parancsot hagylak jóvá, 
amelyek drákói szigorú rendszabá-
lyokat léptetnek életbe a nemzeti 
kisebbségekkel szembea A helyi ha. 

lóságok ezek alapján a Vajdaság-
ban tömeges pogromokat rendeznek 
azokon a területeken, ahol magya-
rok. csehek, szlovákok, románok, ru-
szinok és más nemzeti kisebbségek 
lakniuk. Ahogy az egyik parancs 
előírja, ,,hal adók tal .tarul és habo-
zás nélkül" elveszik tőlük az összes 
mezőgazadsági termékeket, becsuk-
ják az iskolákat, megtiltják, hogy a 
kisebbségek anyanyelvükön beszélje-
nek, letsúúéztatják és kényszermun. 
kára küldik őket azokba a bányák-
ba, ahol hadászati nyersanyagokat 
termelnek ki az Egyesűit Államok 
és a támadó Atlanti-tömb más or-
szágai számára* 

Különösen kíméletlen megtorlás-
ban van része a Jugoszláviában lakó 
750 ezer albánnak, akik a nemzeti 
kisebbségek 38.4 százalékát képezik 
Jugoszláviában. A tlióista titkos-
rendőrség gyakran tart razziákat, 
megtiltja, hogy a lakosság éjsz ka 
kimenjen az utcára, azonnal agyon-
lövi mindazokat, akik megszegik ezt 
a parancsol. A razziák során a rend-
őrség tömegesen tartóztatja, le / az 
albánokat. Gyakova-faluban - (Ko-
szóvó és Metohia-terület) $ egyetlen 
éjszakán 28 férfi t és nőt (tartóztat-
tak le. A banditák kegyetlenül le-
számolnak a letartóztatott albánok-
kal. Az egyik idő parasztot. Jurner 
Dragovicsit például állati módon 
megkínozták es«k azért, mert ezt 
mondta az egyik tílóistának: „Te 
fehér kenyeret eszel, nekünk pedig 
scmi'yen sincs". 

Jugoszlávia fasiszta vezetői igyek-
szenek a lakosságot az amerikai 
gyarmatosítók és a helyi burzsoázia 
kettős elnyomása alatt tariar.i, szót-
forgácsolni erejét a fasiszta rend-
szex ellen vívott harcában. Ezért 
iaz egész államigazgatási rendszert 
a fajták és nemzetek egyenlőtlenné, 
gének alapján építették fel. A fa j i 
megkülönböztetések, a nacionalista 
előítéletek kihasználása, a nemzeti, 
ségiek közötti gyűlölködés és vi-
szálykodás sfítása szervesen hozzá-
tartoznak a mKfcr«rhez. 

A fasiszta Tito-klikk ismét fel-
támasztatta: a nagyszerb soviniz-
must. Gyiliasz propaganda-appará-
tusa a sajtóra és rádión keresztül 
hirdeti, hogy a szerb nemzet „ma-
gaatt-bbrendü faj", mint az összes 
többi jugoszláviai népek. Gyilasz 
egyik szekundánsa. Kusevics pro. 
áesszor e fajgyűlölő elmélet tovább-
fejlesztése során cinikusaira kijelen-
tette a zágrábi egyetemi hallgatók 
előtt: „A bosnyákok (Rosznia la-
kói) nem is igazi emberek". Más 
titóisla 1 ömegbutitók, így Ivo And-
rics író, volt királyi követ a Hitler. 
Némelonszágban és Panies.Szuren 
költő, Karagyorgycvics György her-
ceg volt titkára- embergyűlölettől 
fűlött irományaikban az égig ma-
gasztalják a szerb sovinisztákat, 
akikéi szerLniük maga aa is'en jo-
gosított fel í.irra, hogy gumibottal, 
golyóval, ágyúval, tankkal ..vissza-
állítsák az igazságot" . . , 

A titóisták minden eszközzel 
élezni igyekszenek az ellentéleke* 
a szerbek, horvátok, makedónok, 
boszniaiak és más nemzetiségek 
között, ezért a politikai, gazda, 
sági és kulturális megkülönbözte-
tés politikáját folytatják. Az ál-
lami hivatalokban, az iparban és 
a mezőgazdaságban elsősorban szerb 
sovinisztákkal töltik be a vezető 
állásokat, 

Szerbiából a kulákok oda 
költöznek át, ahova akarnak, ahol 
jobbak a földek. A belgrádi veze. 
tök három ízben megváltoztatták 
a makedón ábécét, hogy foisozata-
fean azonosítsák a szerbbel és igy 
erőszakosan idegen nyelvet kény-
szerítenek a makedónokra. E1-
nyomják a szdovének nemzeti kul-
turális törekvéseit. A szerb nacio-
nalista és soviniszta dalokat, ame-
lyeket azelőtt kivontak az iskolai 
tantervekből, most ismét meghono-
sítják az ország valamennyi Isko-
lájában. 

Tito bűnös politikája következ-
tében Jugoszlávia a népek még sö. 
tétebb börtöne lett, m j n | a Kara-
gyor^yevicsek diktatúráin ideién 

volt. A kis népek a gyarmati rab-
szolgák színvonalára süllyedtek. A 
megtorló rendszabályok özöne zú-
dul rájuk. A boszniai és herceg-
ovinál törvényszékek az elmúlt év-
ben 5546 dolgozót ítéltek hosszab > 
fegyházbüntetésre. Igen sok vo/t 
a halálos ítéletek száma is. E nc--
pek kíméletlen kizsákmányolás 
alatt állanak, megdöbbentő nélkú. 
Iözés és éhínség az osztályrészük. 
A „Republtka" című titóista lap 
beismerte, hogy Boszniában, Her-
cegovinában és a Vajdaságban a 
halálozási arányszám felülmúlja 
az országos átlagot. Makedóniában, 
Koszovobun és Metohijában pedig 
még a legelmaradottabb gyarmati 
országokénál is magasabb a halátó-
zas. 

A titoista fa'gyüölet apor-
tolainak azonban nem sikerült le-
igázni, az amerikai gyarmatosít, k 
uralma alá hajszolni és egy újul •< 
háború vágóhídjára küldeni Jugo-
szlávia népeit. Pero Popivoda. u 
„Jugoszlávia népeinek a Titc-Ra: -
kovics-klikk fasiszta uralma aVl 
és az imperialista rabságból vató 
felszabadításáért küzdő jugoszláv 
hazafiak szövetsége" nevében i -
vözölve a Szovjetunió Komnumitti 
Pártjának t XIX. kongresszusát, 1 -
jelentette:' .,Az ellenség hanran-
sun meggyőződik majd, hogy nép -
inknek nem szokásuk a tétlen \ . 
rakozás és a. mostoha sorsuké :i 
való szánalmas siránkozás. Ne -i 
elöször kelünk jogaink és szabad-
ságunk védelmére. Elevenen élnek 
népeink szabadságszeretetének ha-
gyományait" 

Jugoszlávia egyro nagyobb nép-
tömegei támogatják a Jugoszláv 
Hazafiak Szövetségének harcát, 
amelynek célja: megsemmisíteni Ti-
to fasiszta rendszerét és széttörni 
az imperialista rabszolgaság lán-
cait, visszaállítani Jugoszláviában 
a népi demokratikus rendszer?, 
visszavezetni Jugoszláviát a demo-
krácia és szocializmus táborába, 
helyreállítani Jugoszlávia baráti" 
kapcsolatait a Szovjetunióval é3 a 
néoj demokra'ikus o üszögök ka 

v 



VASÁRNAP. 1952. NOVEMBER 2. 

Ügy vágtattak, mint a 
fergeteg . .. Ha elindul-
tak; lisztára, söpörték ma-
guk előtt az utat, a fe-
hérek eszeveszetten me-
nekültek előlük .,. Szta-
rij-Oszkolban egyes tisz-
ti csapatok megkísérel-
ték az ellenállást. Ami-
kor aztán megindult a 
lovas-fergeteg, szedték a 
lábukat s nemcsak Szta. 
rij-Oszkolt hagylak ott. 
hanem még Novij-Oszko-
lon is túlszaladtak és va-
lahol Vclikaja-Mihajlov-
ha alalt állapodtak meg, 
ha már a lovasok abba-
hagyták az üldözést. 

így harcoltak Bugyon-
tiij lovasai... 

1919 fagyos decembe-
re volt. A lovashadlest 
szemlére készülődö't. A 
ficánkoló lovak lába alatt 
szikrázott a hó. A Bu-
gyonnij-lovasok vörös-
szalagos prémsapkái fe-
lett golyétépte vörös 
zászlók lobogtak a szél-
ben. A felsorakozott szá-
zadok előtt felolvasták a 
Déli Front Forradalmi 
Katonatanácsának Sztá-
lin által aláírt paran-
csát, amely megállapítja, 
hogy Gyenyikin csapatai-
nak megsemmisítéséhez 
hatalmas lovas' ömegekre 
van szükség. így ala-
kult meg az első lovas 
hadtest, ainelunek va-

Vörös zászló Rosztov felett 
IRTA P. GAVRIL.OV 

rancsnokává Bugyonnijt 
nevezték ki. 

Felejthetetlen nap volt... 
Riogtak a kürtök és a 

lovasok megindultak. 
Sztálin szürke köpenyé-
ben egy parasztszánon 
állt, innen szemlélte Bu-
gyonnij lovasságát, 
amely Icivont karddal 
tisztelgett és viharként 
robogott az első lovas 
hadsereg megteremtője 
előtt. Sztálin egyik olda-
lán Vorosüov, a másikon 
Bugyonnijt Gyönyörköd-
ve nézték a vágtató lo 
vasokat. Bugyonnij szin-
te mindegyiket névszerint 
ismerte, a harcokban ki-
tűnt hős lovasait meg is 
nevezte. Vorosilov bólin-
tott és megjegyezte: 

— Most újabb alkal-
muk nyílik hősiességük 
bizonyítására: Rosztov 
bevétele van soron ... • 

Este Gorodovikov had-
osztályparancsnok harco-
sai gyűrűjében beszélt 
Vorosilovról. Katonái kö-
zött ott volt Gricko, az 
óriás is, akiről senki nem 
tudta, hogyan került a 
hadtes'hez. De ott vp't és 
minden alkalommal vité-
zül harcolt. Fegyvert: 
régi. ötvözött, lovagi 
irinaiát az egyik földes-

úri kastélyban talált. Ezt 
a fegyvert rajta kívül 
sentci nem tudta kinyuj-

. tott kézzel felemelni — 
az acélizmú Gricko azon-
ban könnyedén forgatta 
s amikor lesújtott vele a 
fehérek közé, olyan ren-
det hasított, mint kasza 
a búzamezőben. 

Grickot nagyon furdal-
ta valami s végre elő is 
állott: 

— Azt szeretném tud-
ni. hogy Vorosilov elv-
társ is megüli úgy a lo-
vat és forgatja úgy a 
kardot, mint mi? 

— Vorosilov elvtárs 
egyszerű lalcatos volt — 
válaszolt Gorodovikov — 
amikor Lenin azt mond-
ta ne/a: „Vezesd az ezre-
deket a kadétok ellen, 
lakatos, üsd az ellensé-
get!" És Vorosilov ele-
get tett a parancsnak, ve. 
zette az ezredeket és fu-
tottak előle a fehér tá-
bornokok ... Azt nem tu-
dom. hogyan áll Vorosi-
lov elvtárs a lovaglás te-
rén és mint forgatja a 
kardot, de hát ő ne ta. 
nulná meg köztünk, Bu-
guonnij-lovasok között? 

Nemsokára a Donyec-
•medencéhez vezető úton. 

majd Rosztov előtt a Bu-
gyonnij-' ovasok megis-
merték harcban is Voro-
sllovot. 

— Úgy ül a nyereg-
ben, mintha a lovához 
nőtt volna! — mondo-
gatták büszkén. 

Látták rettenthetetlen 
bátorságát, hogyan ment 
előre a fehérek golyózá-
porában s amikor kilőt-
ték a lovat alóla, fel se 
vette, csak körülnéz f t, 
hol szerezhetne másikat... 
De Gricko ekkor már ott 
termeti mellette s csillo-
gó szemmel nézte, hogyan 
veze'i Vorosilov új és új 
rohamra a Bugyonnij-lc-
vasoloat... Száguldottak, 
mint a fergeteg s rémül-
ten menekültek előlük a 
fehérgárdisták... 

m 
A győzelmes csata után 

mentek tovább . .. 
Rosz'ov volt a soron. 
Bugyonnij megjelent a 

csapatai előtt s kivont 
kardjával a város felé 
mutatott: 

— Sztálin elvtárs meg-
ígérte Leninnek, Vorosi-
lov elvtárs Sztálinnak, én 
meg Vorosilovnak, hogy 
a fehér Rosztov ma vö-
rös lesz ... Előre fiaim! 

Dübörgött a föld: rfieg-
indultak a Bugyonnij. 
lovasok.., 

És még aznap vörös 
zászló lengett Rosztov fe-
lett .„, 

A sikeres láncpróba után a népi tánccsoport tagjai szívesen ve-
szik kezükbe a könyveket. Közösen tanulnak, szórakoznak, hogy a 
munka és a kultúra ápolása mellett minél jobban megismerhessék 
Lenin és Sztálin elvtárs tanításait. 

N o v e m b e r tízig jelentkezhetnek a fiatalok 
vájáripari tanulónak 

Szerte az országban folyik a 15—16 éves fiuk jelentkezése vájáripari 
tanulónak, l f jaink megértették- hogy milyen nagy kitüntetés a bá-
nyászok nagy családjához tartoznj. 

Pártunk, kormányunk szerető gondoskodással törődik a bányász-
pályára lépő fiatalokkal; Kivá'ó tanárok oktatják, tanít ják, neve-
lik őket, munkaruhát, szép egyenruhát, fizetést és rsekély térítés-
ért ellátást kapnak. Ku'turátis és sportlehetőségeket b'ztosítanak 
számukra. Szabadságuk Idején az ország legszebb helyein üdülhet-
nek. 

A 15—16 éves fiúk. november bő 10-ig még írásban kérhetik fel-
vételüket a lakóhelyükhöz legközelebbi vájártanuló Intézet felvételi 
bizottságától. Ha a közelben nincs vájártanuló Intézet, altkor a m r . 
gyei tanács XII. osztályához kü 'dhe t 'k a felvételi kérvényt. (MTI) 

Ma^zatelhajtó orvosokat ítéltek el 
Hivatásukat megcsúfoló, magzat-

elhajló orvosok felett ítélkezett a 
budapesti központi járásbíróság. Dr. 
Kispál Gáspár, a Tó'ényi-úti kör-
ház segédorvosa, dr. Stark Elek or-
vos közreműködésével mr.gzatalhaj-
tást végzett Lakatos Gyuláné tiszt-
viselőn. Kispál Gáspár a kórház-
ban ismerkedett meg Lakatos Gyu-
ládéval, aki „anyagi nehézségeire 
hivatkozva" — bár férjével együtt 
közel 3 ezer forint havi keresettel 
rendelkeztek — pé'.dálózgalolt az 
orvos előtt, hogy ,.nem szívesen 
tar taná meg a magzatol". A hiva-
tásáról megfeledkezett orvos, ahe-
lyett, hogy a születendő gyermek 
életének megtartásával lörődött vol-
na, felajánlot ta Lakatos Gyuládé-
nak. hogy 800 forintért magzatel-
haj tás t végez r a j t a . Bará t j a , d r . 

Stark Elek, rendelői szerzett szá-
mára. hogy végrehajthassák a mű-
tétet és maga is segédkezet! abban. 
Műiét közben azonban ,,baj" tör-
tént.. — Kispál á t fúr ta a méhet. A 
két op-os nem gondoskodott Laka-
tos Gyuláné azonnali kórházba szál-
lításáról. mivel leplezni akarták tör-
vénysértő cselekedetükei, sőt en-
gedték, hogy Lak tosné gyalog tá-
vozzon a rendelőből s ezzel rendkí-
vül súlyos életveszélynek telték ki. 

A központi járásbíróság kemény 
büntetést szabott ki az orvosi hiva-
tás ellen súlyosan vétő gyermek-
gyilkos orvosokra: dr. Kispál Gás-
pár t hét évi, dr Stark Előkel hat 
évi börtönre ítélte ós mindkettőjü-
ket eltiltotta az orvosi fog'alkozas 
gyakorlásától. Lakatos Gvulán ' t hat 
hónapi börtönbüntetésre ítélték. 

A Tatarozó Vállalat Vezetősége ne pihenjen meg az elért eredményeken' 
törődjön többet a verseny nyilvánosságának biztosításával 

TANULNAK AZ ÜJSZENTLVANI 
DÉLSZLÁV FIATALOK 

' A Csongrádmegyei Tatarozó Vál-
lalat dolgozói a harmadik negyed-
évi tervüket 119 százalékban teljesí-
tették. Terven felül 150 ezer forint-
tal adtak többe* népgazdaságunk-
nak. Az elér- kimagasló eredmé-
nyek jutalmául a harmadik negyed-
évben a telepek közötti versenyben 
elnyerték a legjobb telepnek járó 
vándorzászlót. Ekkor a dolgozók 
megfogadták úgy dolgoznak, hogy 
a vándorzászió továbbra is a birto-
kukban maradjon. ígéretet tettek, 
hogy a negyedik negyedévben az 
eddiginél is nagyobb lelkesedéssel 
harcolnak a többlermeiásért, hogy 
tervük kitel jesí tésével biztosítsák 
ötéves tervünk döntő évének sikeres 
befejezését. 

, A negyedik negyedév kezdete óta 

alig egy hónap telt el 

leiére megígérte, hogy a tetőszer-
kezet lekötését három nappal a ha . 
táridő előtt befejezik. Oktobre 31-ig 
kétnapos tervelőnnyel dolgoztak. 

A Tatarozó Vállalat minden dol-
gozója jó munkával barcol azért, 
hogy Rákosi elvtársnak adott sza-
vukat teljesítsék. A szép eredmé-
nyek hatása nem minden térületen 
lendíti előre a munkát a Tatarozó 
Vállalatnál. A jelek azt muta t ják , 
hogy a vezetőség kezd megpihenni 
a sikereken. Nem megfelelő például 
a verseny nyilvánossága. A ver-
senyt dekádonkint értékelik. Ha a 
vállalat kapuján belépünk, szembe-
tűnik az üzem dicsőségtáblája, amft. 
lyen még november 1-én is szep-
tember havi teljesítmények látná-
tok. Az üzemi bizottság 'és a szak-
szervezeti bizalmiak feladata, hogy 
állandóan biztosítsák a verseny 

nyilvánosságát, nap mint n'ip érte-
süljenek a dolgozók teljesítményeik-
ről, értesüljenek a kiemelkedők és 
a gyengén teljesítők termelési ered. 
ményeirői is egyaránt. 

Javulás mutatkozik a munkafe-
gyelemben is. Az elmúlt negyedév-
hez viszonyítva az elkésők és az 
igazolatlan hiányzók száma nyolc 
főről október hónapban kettőre 
csökkent. Ehhez nagymórtékben 
hozzájárulnak az üzem népnevelői, 
akik jó politikai felvilágosító mun-
kát végeznek. A Tatarozó Vállalat 
dolgozói tudják, hogy nem szabad 
megelégedniük az eddig elért ered-
ményekkel, hanem a mimkaverseny 
további megszilárdításával az eddi-
ginél is sokkal szebb eredmények 
eléréséért kell harcotoiok. hogy no-
vember 7-re tett vállalásukat becsű, 
lettel teljesítsék. 

egyre szebb eredmények 
születnek a vállalat munkahelyein. 
Nagypál József, az asztaloarészleg 
művezetője biztosítja beosztottjai-
r a k a munka folyamatosságát. En-
nek let[ a z eredménye, hogy szep-
tember havi 183 Százalékos átlagu-
kat októbef hónapban 186 százalék-
r a növelték. 

A Tatarozó Vállalat dolgozó'; már 
ezept ember hónap utolsó napjaiban 
megkezdték újabb munkaíelajánlá. 
saikat november 7-re. a Nagy Ok-
tóberi Forrad1 tiom évfordulójának 
méltó megünneplésére. Számos dol-
gozó tett fogadalmat arra. hogy ter-
vüket minden nap túlteljesíti . Dóczi 
Mihály kőműves brigádvezető a 
brigád tagja i nevében vállalta, hegy 
Szeptember hónapban elért 138 szá-
zalékos eredményükei október hó-
napban 158-ra emelik, fogadalmu-
kat teljesítették. Rácz Mihály, a 
segédmunkások br igádja nevében 
Ígéretet tett. hogy teljesítményüket 
160 százalékra növelik, október 31-
ig 210 százalékot értek el. Bárkányi 
János az ácsbrigád valamennyi dol-
gozója nevében november 7 tiszte-

November 7-e minden iskolában tanítási szünnap 
November 7-e minden iskolá-

ban tanítási szünnap. Ezen a na-
pon a pártszervezetek és a DISZ 
szervezetek közösen rendezik isko-
lai ünnepségüket. Az általános is-
kolákban ünnepélyes úttörőcsapat-
gyűléseket tartanak és ezen részt-
vesz az iskola minden tanulója. Az 
ünnepi beszédet az iskola-igazgató 
tart ja . 

A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom évfordulóján 500 és 300 

forintos pénzjutalmakat kapnak 
azok a nevelők, akik 1952. év fo-
lyamán a Pedagógiai Főiskolán ki-
tűnő vagy jeles eredménnyel tették 
I® szaktanári képesítő vizsgájukat. 
Jutalomban részesítik továbbá azo-
kat az óvodai, általános és közép-
iskolai, valamint diákotthoni dol-
gozókat, akik a folyó tanév elő-
készítésében és eddigi feladatuk el-
látásában kiváló munkát végeztek. 

Pavlov Draginya, az újszentivá ni tanács dolgozója nemcsak n né-
pi tánccsoportban,' hanem a munkában is becsületesen állja meg he-
lyét és a tanácsházára érkező felek ügyelt gyorsan és pontosan inté-
zi el 

Lelartóxlalások 
Spanyolországban 

Párizs (MTI) . Mim* a „L'Huma-
nlté" í r ja , a francóisla rendőrség 
Madridban letartóztatott 33 személyt. 
A letartóztatottakat azzal vádolják, 
hogy a Spanyol KommunisLa Pár t 
központi lapjának, a ..Mundo Obe-
ro"-maik titkos röpiratait terjes írtét, 
lék. 

Titóék szabadonbocsáfoifak 
11 náci háborús bűnöst 

Párizs (MTI). A párizsi rádió 
jelenti, hogy a titóista hatóságok 
szabadonbocsálottak 11 náci háborús 
bűnöst. A szabadonbocsálottak kö-
zött van Framz Neuhausen is, Gő-
ring vo't jugoszláv megbízottja, 

A párizsi rádió értesülése szerint 
ez év végéig a Jugoszláviában még 
fogvatartot t 23 náci háborús bűnöst 
is szabadonbocsátják. 

g A vállalat dolgozói máris bebizo-
nyították, hogy adott szavuknak be-
csületesen tesznek eleget. Október 
havi tervüket 160 százalékos üzem-
átlaggal teljesítették. Terven, felül 
250 ezer for int ta l termeltek többet-
A vállalat vezetősége és a műsza-
kiak a negyedik negyedév sikeres 
befejezéséért indított munkaverseny-
ben biztosítják a dolgozók zavarta-
lan anyagellátását és ez teszi lehe-
tővé, hogy a negyedik negyedévi 
tervük teljesítésében kimagasló 
eredményeke* érnek et. Különösen 
sok segítséget nyú j t dolgozó társai-
nak Ábrahám László, a festőrészleg 
művezetője, aki állandóan dolgozó-
társai között van. Átadja tapaszta-
latait a gyengén teljesítőknek. Leg-
utóbb Keméndi Andrással foglalko-
zott, megtanította a munkaidő he. 
lyes beosztására. Keméndi András 
azelőtt 100 százalék körül teljesí-
tett . Október hónapban már 136 
százáékos eredményt ér t el. Példa-
mutatóan dolgozik Takács Istv5n 
kőműves munkavezető, aki 206 szá-
zalékos átlagteljesítményével j á r 
elől. Nap mint nap 

A begyűjtési versenyben 
az ország tíz legjobb községe között van 

Szöreg 
A megyék, járások és községek 

versenye november 7- közeledtével 
egyre lendületesebb. A dolgozó pa-
rasztok teljesítik a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évfordulója 
tiszteletére tett felajánlásukat. A 
kukoricabeadást eddig ín .500. a bur . 
gonyabeadási 78 ezer dolgozó pa-
raszt tel jesí tet te túl. 

A megyék versenyében Győr me-
gye tőrt az élre, a második cs har-
madik helyen lévő Vas és Zala me-
gyével szemben olyan kicsi az elő-
nye, hogy a verseny teljesen nyiti-
tték mondható 'es a november 7-ig 
hátralévő időnek jó kihasználása 
dönti el, hogy november 7-én me-
lyik megye nyeri el a miniszterta-
nács vándorzászlaját és az azzal 
járó jutalmakat, A megyék verse-
nyének állása az összesített értéke-
lés szerint: 1. Győr 924.3 poní, 

Zala 920.5 pont, 3. Vaa 909 pont, 
16. Csongrád 713 pont. 

Az ország tíz legjobb járása: sop-
roni. zalaegerszegi, gödöllői, nagy-
kanizsai. hatvani, kapuvári, sárvári, 
szerencsi, aszódi, szombathely; já-
rás. 

Az ország tíz legjobb községe 
között van Szőreg község is-

A kukoricabegyüjtésben változat-
lanul Győr vezet. 

A kukoricabegyüjtésben a 16. 
Csongrád megye. 

A napraforgóbegyüjtési Verseny. 
ben Csongrád megye a 19. 

A burgonyabegyüjtési versenyben 
Csongrád megye a 19. 

Hizottsertés begyűjtésben Zala 
megy® vezet. Csongrád megye 126.2 
százalékot ér* el-

A borbegyüjtésben Üknjár So-
mogy és Csongrád megye-

Színes népviseletben próbál az újszcntivánl délszláv népi tánccso. 
port. Közöttük nemcsak délszlávok, hanem magyarnyelvű fiatalokat Is 
találunk, akik ugyanúgy részt vesznek a délszláv népltánc tanulásá-
ban, mint a délszláv f atalok a magyar népitáncok próbáján 

f 
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A T U D O M Á N Y 
A M U N K A V É D E L E M S Z O L G Á L A T Á B A N 

A munkavédelmi tudományos 
kutatóintézet 26 éve áll fenn 
Moszkvában. Az intézet —, amely-
nek munkatársai magas képzettsé. 
gü szakemberek: a műszaki, ve-
gyészeti, orvosi és biológiai tu-
dományok doktorai és kandidátu-
sai, mérnökök és technikusok — ; 
fennállása óta mintegy mdsiél- ' 
ezer munkavédelmi kérdést dol-
gozott ki és legíontosabb eredmé- j 
nyeit 200 nagy műben tette közzé. ! 

Az intézet laboratóriumaiban 
sokirányú kutatómunka folyik, I 
ami természetes ls, hiszen a Szov-! 
jeténió iparának fejlődése a ' 
munkavédelem újabb és egyre bo-
nyolultabb kérdéseit tűzi napi- j 
rendre. A kapitalista országokban 
a munkavédelem legelemibb felté-
teleit sem biztosítják a maximális j 
proiitot barácsoló tőkések. A Szov-
jetunióban ezzel szemben a tudo-
mány minden vívmányát íelhasz- 1 

nálják a dolgozók egészségének j 
megvédésére. 

A munkavédelmi tudományos1 

kutatóintézet által megoldott leg-
fontosabb feladatok egyike a mun-
kacsarnokok természetes szellőz-1 
tetése. A szellőztetés mind a mun-
kavédelem, mind pedig a gazdasá- . 
gosság szempontjából fontos kér-
dés. Egyetlen 6zám elegendő en. j 
nek bizonyításához. A magnyi-
togorszki „Sztálin" kohászati kom-
binát öntöcearnokában nyári idő-
ben 17.5 millió köbméter levegő* , 
kell kieseiéin! óránként. Ha ezt a 
levegőmennyiséget ventil látorok-! 
kai akarnánk mozgatni. 5 ezer kilo. 
waW villamoscnergiára volna szük-
ség. Az öntőcsarnok természetes 
szellőztetésének megoldása megtn. 
karitja ezt az energiamennyiséget. 

Az intézet jelentős eredményei 
közé tartozik a gyakorlatban ki-
válóan bevált ••levegöfüggöny". Ez 
előmelegített légárain, amely meg. 
akadályozza, hogy a munkacsarnok 
kapujának kinyitásakor, ami a 
gyakori szállítás miat* elkerülhe-
tetlen, a hideg levegő betóduljon. 
A levegőfüggönyök téli időben 
megbízhatóan védik a műhelyeket 
u. kihűlés ellen. 

Ugyancsak jól beváltak a gya. 
korlatban az úgyneveze*t légzu-
hanyok. Légzuhanynak nevezik azt 
a légáramot, amely megtisztítja 
a munkahely levegőjét a portól 
és gázoktól és csökkenti a magas 
hőmérsékletet. A léghuzatokat a 
melegüzemekben: Marlin-mühelyek-
ben, hengerművekben ée kovács-
műhelyekben alkalmazzák. 

Az intézet laboratóriumaiban új 
módszert dolgoztak ki a víz alatt 
dolgozó kcszon-munkások oxigénnel 
való e/látására. A villamoshegesz. 
tök számára tökéle*esebb védőpaj-
zsot terveztek. Kidolgozták egy 
új fémíorgácsaprító-berendezés kon-
strukcióját, ami megkönnyíti a 
gyoráforgácsolási módszerek el ter . 
jedésé*. 

A munkavédelmi tudományos ku-
tatólntéezet munkatársai szorosan 
együttműködnek az üzemek mun-
kásaival és mérnökeivel. Az inté-
zet munkavédelmi tanácsadást és 
balesetvédelmi szemináriumokat 
szervez az üzemekben. Tudományos 
munkatársakból alakított csoportok 
meglátogatják a kommunizmus 
nagy épí*kezéseit és személyes ta . 
pasztalataik nlapján oldják meg az 
új, nagy építkezések munkavédel-
mi problémáit. 

Az intézet tervei alapján meg-
valósították a nagy építkezések 
mellett működő betongyárak mun-
kahelyiségeinek portalanítását, biz-
tosították a balesetmentes munka 
feltételeit a kotrógépeknél, a 
transzformátor-állomásokon, a be-
ton kötésének meggyorsítására szol-
gáló berendezéseken, s megvaló-
sították számos építkezési munka, 
hely nappali tényt biztosító neon-
világitását. 

Az emberekről való gondosko. 
dás nagyfontosságú államfeladat 
a Szovjetunióban. A szovjet tudó-
sok százai dolgoznak azon, hogy 
etöbbrevigyék a munkavédelem tu-
dományát és olyan munkaviszo-
nyokat teremtsenek a szovjet em-
berek Számára, amelyek méltók a 
kommunizmus építőihez. 

* Párthirek 

Értesít jük az alapismereti, 
alapfokú és középfokú propa-
gandista iskola vezetőket, 
hogy részükre november 3-án 
(hétfó'n) délután 6 órakor a 
Pártoktatás Házában elülté, 
szílőt tar tunk. 

Kérjük az Elvtársak fel tét , 
len és pontos megjelenését, 
annál Ls inkább, mert új 
anyag kerül leadásra, mely-
ből 5-én, szerdán már elő-
adást kell tartani, 

Agit. Prop. Osztály 

A mai nap kiemelkedő sporteseménye 

Sz. Honvád—Bp. Postás HS S-os mérkőzés 

Értesít jük a Sztálin életrajz. P á r t . 
történet I. évfolyam propagandis-
táit. hogy részükre a II . konferen-
cia anyagához ú j anyag érkezett. 
•Kérjük, vegyék á t a Pár tokta tás 
Házában. 

Értesítjük a Párttörténefi szak 
második évfolyam hallgatott. va-
lamint a Sztálin elvtárs életrajz 
konferencia vezetőit, hogy részükre 
új irodalom érkezett. Kérjük mi-
nél előbb vegyék át a Pártoktatás 
Házában. 

Értesítjük az alapismereti, alap-
fokú és középfokú propagandaiskola 
hallgatóit, hogy november 5-én. 
szerdán délután részükre foglalko-
zást tar tunk a következő helyeken; 

alapismeretük részére a Mérey-
utóai általános iskolában; 

alapfokúnk részére az Építői-pari 
technikumban; 

középfokúnknak a Radnőthy gim-
náziumban. 

Kér jük a propagandista elvtársak 
feltétlen és pontos megjelenését an-
nál is inkább, mert a középfokot 
kivéve ú j anyag lesz leadva, epiihe? 
még most anyag nincs. 

ELADÓ hasznúit k é t a j t ó s szek rény , 
a l ig hasznúit v a r r ó g é p . Tisza Lajos 
n. (volt Délibáb) 33/b. 
EGY hízoUsertós e ladó Pálft u 70. 
HALOSZOBAISUTOH efedú. Sztálin kr t . 
20. II emelet , a j t ó 14 délelőtt 11 
- l - i g . 
EGY g y e r m e k női k e r é k p á r , út gu-
mikkal és épü le tge rendák eladók. Fü-
zes u 17 la 
TANGÓHARMONIKA, 32 basszusos . 
«l |g használt , e ladó. Megtekin the tő 
v a s á r n a p . Petőfi ie lep 4. u 155. 
ELADÓ Íróasztal, Kossuth La jos sgt . 
19, I em 1. 
ELADÓ DKW 250 köbcen t imé te ros 
motor és egy rádió. Véradi u. 34. 
KUKORICÁZZ ARAT vonnék, s za lmáé i t 
t rágyá t adnék, istállót vagy s z í n t b é r . 
bevennék Tisza La jos u. 35 /a. 
MODERN í róasz ta l e ladó hé t fő tő l . Tö-
mörkény u. 3. 
: 'x3 MÉTERES szőnyeg fkairól) elwdő 
Szentháromság u 6/a. földszint ba l ra . 
JOALLAPOTHAN íóvő 44-es csizma 
u |adó. Sziliért sg t . 35. 
ELADÓ fa fü lésű zománcos Zophir 
kályha, lakkbör refclkül, bordó, tisz-
ta selvem a n y a g l iá r l fa l it. 7. 
KOMBINÁLT szek rény . m ű b ú t o r eit-
ndó Érdeklődni Bocslcay u . ö. II . 
cm. 10 
LESZOLGALTATASRA a lka lmas 127 
kilós hízó e 'ndó. Brd. P u l c z u. 27. 
3 + l - e s RADIO, fé r f i b ő r k a b á t eladó. 
Aradi v é r t a n u k tero 5. sz . f ldszt . 
1COMBINÁLTSZEKRÉNY, f ényezetJt. 
komplelt előszoba é s f é r f i r u h á k el-
adók. Mátyás t é r 23. 
BEADÁSRA való se r t é s eíadó. Szőregl 
út 33. Újszeged, 

2 napos társasutazás 
Budapes t re . Szegedről Indul 
6-án 14.20. Budapestről indul 
8-án 17.40. Részvételi jegy 
a r a 90 Ft Jelentkezni lehel 

az IBUSZ •náp 

MÉLY gyermekkocs i , jó á l lapotban 
eladó Deák l o r enc u. 4. Dér. 
1.10 VOLTOS viszontícolvasó ó rámat 
elcserélném 220 vol tosra Pontos , 
Sztálin kr t . 52, II. 8. Dratsay. 
ELCSERÉLNÉM Kálvária .térnél lévő 
szép szoba-konyha, mellékhelyiségek-
kel álló lakásom 1—2 szobással . Le-
hetőleg fü rdőszobássa l Érdeklődni : 
Csongrádmegyei l akásügynökségen . 
EGY gyermek mély kocsi eladó. Ho-
b l á r t h a s s ti. 21. 
ELVESZTETTEM e hétén pénz t á r cá -
mat Magas Jutalmat adok az Illető-
nek," ha visszahozza' Alsóváros. Haj-
dú Antal. Dobó u . 51. 
NAGYMÉRETŰ gépi p rés t ég la . ú j . 
eladó. Holló u. 7. 
ELVESZTETTEM hét főn re t ikülömet 
munkakönyvve l , fényképezőgéppel 
Megtaláló 100 for intot kap . Cim; 
munkakönyvemben . 
ZOMÁNCOS f ü r d ő k á d , tűzhely , ü s t . 
ház üst tel , konyhaasz ta l , 14 éves f iú-
r u h a ablaktokok, létra, e rős ládák 
e ladók. Érdok 'ődnl v a s á r n a p dé lu tán 
2 - 5 - i g Kápolna u. 5. 

TEGNAP este 8 ós negyed 9 óra 
között ;t Vásárhelyt sgl . 22. számtól 
a Szent György ki térőig elvesztek 
Zombori Jánosné n é v r e sstok) i r a tok 
pénzzel együtt . K é r j ü k - a becsületen 
megtalálót, hogv az iratokat hétfői: 
a d j a le a k iadóhiva ta lba . 
MODERN íróasztal felszereléssel és 
könyvszekrénnyel ga rn i t ú r ában eladó 
Érdeklődni 35—15 telefonon 
HÖRKABATJAT most festesse, Javít-
tassa Csordás bőr-ruhakészítő mes te r -
nél. Szent Miklós u. 7. 
BEADA8RA alkalmas hízot tser tés el-
adó . Alsóváros, Szécst u. 11. 
EGY 120—130 kg-os ser tés beadás ra 
eladó Ha'ász u 32. 
BARNA női bunda közép te rme t re et-
adó. Dugonics t é r 11. I. em 4 va -
s á r n a p 8—2-ig. 
3x1 SZOBA, konyhös h á z eladó a 
Tápéi u t cában Érdeklődni Halász u 
32. szám. 

IDŐ JÁRÁSJELENTÉS 
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L a b d a r ú g á s 
Sz Honvéd felsővárosi pályán dél-

után 2 ó r a k o r Szegedi Honvéd—Bp 
Pos tá s NB l .es .mérkőzés. Elő. te ne-
gyed 1-kor Sz Petőfi—VL Kistext Ni3 
l i -es mérkőzés . 

Az Sz. Honvéd csapatösszeál l í tása ; 
Palotai — Sípos. Merinyánszkl, Ko-
vács — Rábai, Fodor — Bojtos, Ba-
rá th . Rózsavölgyi. Czlráki, Nyári , 
c se re já tékosok: Mészáros és Korom. 

Az Sz Pe tőf i c sapa tá t közvetlen a 
mérkőzés elölt állítják össze. 

Lokomotív pálya: 9 ó r a k o r Loko-
motív II—Lendület város i t a r . a t ék -
bajnokl . 

Lokomotív külső pá lyán : 9 ó r a k o r 
Kinizsi TI—Vörös Meteor városi tar-
ta lékbajnoki . 

Ady t é r e n : 10 ó r a k o r Pedagógia i 
Főiskola—Haladás II. város i t a r t a l ék -
bajnoki . 

Petőfi pá lyán: 9 ó r a k o r Sz Petőfi 
II—Újszeged TI. tartailékbatnoki 

Honvéd kiilsö pá lya : Fél 8-kor Dél. 
m a g y a r o r s z á g Nyomda—Kenyérgyár 
város i ba jnoki 

Szabadság t é r : 10 ó r a k o r Távírda:— 
OMSÉG városi ba jnok i . 

Újszeged! textt tes pá lya: 9 ő r á 
Szereiűk—Spartacus városi bajnoki . 

Dorozsmán: 9 ó r a k o r : Lemezgyá r 
—Ju | agyá r városi bajnoki . 

Já rás i l abdarugó mérkőzések: Kü-
bekháza Deszken Játszik délután 2 
ó rakor ; Tápé Mórabalmon dé lu ián 
fél 3 ó r a k o r ; Kistelek Sándorfa lván 
délután 2 ó r a k o r : Szen mihá 'y te iek 
Szujymazon délután fél 3-kor: Sző-
re® Öszentivánon délután 2 órakor . 

Altétlka 
A Lokomotív pá lyán délelőtt 9 

órai kezdettel t a r t j á k meg Csongrád 
megye felnőtt f é r f i és női at'é.ilcai 
ba jnoksága i t , mellyeé egyidöben s e r -
dülő és i f júság i ve r senyeke t ls ren-
deznek Benevezni a helyszínen le-
het 

Röplabda 
Az Sz Építők női r ö p l a b d a csa-

pata rész t vesz a négy vá ros (Szol-
nok. Debrecen, Békéscsaba és Sze-
ged) küzöt | i Béke-kupa röplabda 
mérkőzéseken Az első fo rdu ló a ró-
kusi t o r n a c s a r n o k b a n délután 4 óra-
ko r kerül s o r r a az Sz. Építők és 
Békéscsaba közölt . 

A Szegedi Kender fonógyár sportolói 
a békeküldöttek között 

A Szegedi Kender fonógyárban nagy 
lelkesedéssel választot ták m e g a dol-
gozók küldöt te iket a vasá rnap i kiií-
dö t [vá ' as r [ó ér tekezle t re . Közöttük 
van Sándor Lajos és Balogh Hona, 
akik mindke t ten a spo r tkö r tagjai. 
Sándor Lajos e lv tá r s R labdanugócsa-
p a t edző je , r ég i spo r t embe r , aki 
nagy szerete t te t foglalkozik a z if-
j ú ság nevelésével Balogh Ilona elv-

t á r s n ő s z úszószakosztá ly tagja, akt 
m u n k á j á b a n is megáll ja he lyé i . Sán-
dor Lajos e lv tá r s meghatot tan kö-
szönte meg a dolgozók bizalmát é s 
ígé re te t tett a r r a . hogy még becsü-
letesebb. h a r c o s a b b m u n k á v a l a k a r j a 
meghálá lni az t . hogy kü 'dö t tnek vá-
lasztot ták. 

Bohata József 
levelező 

A r á d i ó m a i m ű s o r a : 

2 
VASARNAP 

A szegedi Földműves-szövetke. 
ze : küzponli i rodá jában . Kos-
su th Lajos sgt . 25. sz alatt 

f ö l d t e r ü l e t r e 
kedvezményes feltételek melleit 
k)shaszonbérleti szerződés köt-
hejő. Bővebb felvilágosítást a 

szövetkezet ad. 
Szegedi 
Földműver,szövetkezet 

Tegnap es'e mepyílt 

a Hungária 
Espressó 

DIÓFA ágy, r u h a s z e k r é n y , éjjeliszek-
rény, eladó. Gogoíy u. 18. fldszt. 2. 
ELADÓ leszámoló vi l lanyóra, 16—13 
évesnek használ t öltöny, 43-as csiz-
ma Hétvezér u. 58. 
FIGYELEM! Négyméte res vas sütő-
teltnő olcsón eladó. Juhászné , Tisza 
Lajos u. 14 
ELADÓ 42-es csizma, 41.es féloipő, 
szekrény , női r u h á k , f ü r é s z bakkal , 
szépirodalmi könyvek. v i r ágcse rép 
tokok, k é p r á m k . Deák Ferenc u. 22, 
II. lépcsőház , t. em, 2 a j tó . 
ELADÓ nagyobb aszta1 . kecskeláb-
asztal , fügigönyrúd, virágáí ' .vány. 
nyuj lódoszka . bödön. Munkácsy u. 
10. Alsócsengő 
BÚTOROZOTT szoba k iadó két f iatal-
embernek . Kovács. Pár izs i k r t . 
3G/b. szam. 
A FELNŐTTEK Állami Gyorsíró. Gép. 
iró ós Irodakeze'.ői Szakiskoláiéban 
Klauzál t é r 3 szám, minden h ó n a p 
elsején ú j t anfo lyamok kezdődnek. 

0 
i / « , , 

m 

Csökkenő fe lhő , 
zet, eső m á r csak 
néhány helyen-. 
Mérséklődő észak-

nyugat i . északi 
-szél, az éjszakai 
lehűlés főleg nyu-
gaton erősödik, a 
nappal i hőmérsék-
let ,-il'g változik. 

Várható hömérsékief i é r t ékek az 
ország te rü le tére ; Vasá rnap reoael 
nyugaton 3—6. keleten 5—8, délben 
8—11 fok közölt . 

Vá rha ló napi középhőmérséklet va-
sá rnap 10 fok alatt lesz. 

MOZI 
Szabadsáq: Táncosnő (november 

ü.iig) 
Vörös Csillag: Utolsó é j szaka (no-

v e m b e r 5-ig) 
Fáklya: Iqy győztünk az Olimpián. 

— A nyolcadik szabad m á j u s elseje 
(november 6.ig). 

Az e lőadások v a s á r n a p 4. 6 é s 8, 
hé tköznap 6 és 8 ó r a k o r kezdőd-
nek. 

A Szabadság-mozi a' do 'gozók k é . 
r é sé re és a nagy é rdek lődés re való 
tekintet tel a közeljövőben le já t szásra 
kerülő Erkel cimil ú j m a g y a r opera-
f i lmre az elővételi pénzáárat meg-
nyitotta. 

SZÍNHÁZ 
Délután fél 4 : Luxemburg g r ó f j a . 

B é r te t szüne t . 
Este fél 8: Figaro házassáqa . Bér-

le tszünet 
Hétfőn nincs e lőadás . 

KIÁLLÍTÁS 
Arany János-emlékkiál l í tás a Somo. 

-gyi Könyvtárban. 
Nemzetközi G y e r m e k r a j z Kiállítás. 

MSZT székház (Horváth Mihály u.) 
Nyitva délelőtt 9—l-ig; délután 4— 
7 órá ig 

MUZEUM 
Kossuth-emlékkláJUtás, Móra Ferenc , 

kiállítás, fej lődéstörténeti és le rmé-
sze i ra jz i kiál l í tások: hé t fő kivételé-
vel naponta 9 órától délután 18 
óráig , szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasá rnan 0-tói 13 óráig. 

KÖNYVTÁR 
Az Egyetemi Könyvtár nyi tvatar tás i 

idele hé tköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt 10-töl este 9-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-ig. Kölcsönzés 12-tői es te 8-1g, 
hétfőn 2-től este 8 lg. 

Bomogvi: Délelőtt 10-től este 7-Ig, 
(KönvvUölcsőnzés: délután 2-től este 
6 orátg.) 

Gorltit (Horváth M.-u. 3. MSZT szék 
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-1 c: délután 3-tól 7-ig. Könyvköl. 
csönzés. 

November 2. v a s á r n a p 
KOSSUTH RADIO 

6 Reggeli zene 6 45 Lapszemle. 
7 Hanglemezek, 8 Hirek, 9 Egv falu 
— egv nóta, 9.30 Zenés fe j törő, 10 
Gyermekc t rkusz . 10.40 Indulók, 11 
Békemüsor , 11.30 Szimfonikus zene, 
12 Hirek, 13 Népi zene, 13.30 Han-
gos ú j ság , 14 .15 Mii vészlemezek. 15 
ó r a 30 Közvetítés l abda rugó mérkő-
zésről. 16 Előadás, 16 30 Operett,, 
részletek. 17 F«v hét a ktápoHllká-
ban, 17.20 Fllmdatok. 19 Szovjet 
tánczene, 20 Hírek, 20.20 Ajándék-
hangve r seny . 21.20 Vasárnapi hang-
képek, 21.50 Vidám spor t indu lók , 22 

Hírek, 22.10 Tánczene. 23.04 Szim-
fon ikus zene 

PETŐFI RADIO 
8 Vidám dalok 8.30 Falurádió, 9 

Operarész ' e tek , 9.45 Hef. fé lóra , 10 
ó r a 15 Gyermekrád ió , 11 Lemezes , 
láda , 11 35 Rádiójáték, 12.05 Hang-
lemezek, 12 50 Irodalmi m ű . 13 
Hangverseny , 14 Szórakozta tó zene, 
15 Tudományos fe j törő . 15.20 Csár-
dások, polkák. 15.45 Lapismerte tés . 
16 Gyermekszínház , 16.40 Szív küldi . 
17 Hangfelvétel , 17.30 Tánczene. 18 
óra 45 Rádiójá ték, 20.20 Népdalfel-
dolgozás, 22 Brácsa-zongora, 22.2o 

Ba'.ettzene. 

Vásár ta r t ás i h i rde tmény 

Szegeden november 8-án (szomba-
ton) ser tés , Juh, kecske, n o v e m b e r 
9 én (vasárnap) állat- é s k i rakodó-
v á s á r lesz. 

Vészmentes helyekről , szabá lyszerű 
marhalevél lel mindenfé le állat. fel-
lia.iha'ó Minden ser tésről , juhról , 
kecskérő l külön-külön marha leve le t 
kel) kiáEilani. Ipa rosok és keres-
kedők ipar igazolványalkat hozzák 
magukka l , me r t a vá sá r a lka lmával 
halósági közeg fe lh ívásá ra azt fel 
k e l muta tn i . VB.-elnök 

CARDO BÚTORGYÁR GYŐRI 
VALLALAT keres azonnali be-
lépésre úti köhséqrncgtérí léssel 

FAIPARI TECHNIKUSOKAT. 

É P Í T Ő I P A R I 
szak- és segédmunkásoka t ke-
r e s ü n k . Je lentkezés szcmé'ye . 
sen vagy levélben. Budapest , 
VII.; Éva u. 19. Épí t ianyag-

ipari Építési Vállalat. 

X LABORÁNSKÉPZÖ tan fo lyamra 
Jelentkezők r é s z é r e november 5-én 
7 ó r a k o r megbeszélés t ta r tunk, M a r x 
t é r 7. s zámú he ly iségünkben. Fel-
vételi vizsga e lőrelá thatóan novem-
ber 12-én lesz. 

F E L H Í V Á S 

Felhívom a dolgozó pa rasz t ságo t , 
hogv október 31. és november 5-e 
között, mindenki köte les be je lenteni 
» Városi Tanácsnál a vá ros ha l á r á -
ban vagy m á s község területén 
mennyi őszi búzát , á rpá t és rozsot 
vete t t el vagv a haszná la tában levő 
területet mivel szándékozik haszno-
sí tani . A be je len tés t kat. ho ldakban 
cs négyszögö 'ekben k i fe lezve a dű-
lők megnevezésével keli meg tenn i . 

Felhívom sz é rdeke l tek f igyelmét , 
hogy a z Idézőben megjelölt dá tum 
szer in t feltétlen Jelenjenek meg A 
mulasztókat. sz igorú bün te tés t e r -
heli, 

VB-elnök 

Aranytárgyak 
es 

platina'ársyak 
vásárlásáTa kizárólag ÓRA 

ÉS ÉKSZERKERESKEDEL. 

MI VÁLLALAT jogosult. 

Arany zálogjegy, óra ezüst 

vétei budapesti 'és vidéki bolt. 

jainkban. 

FELHÍVÁS 

Szeged Városi Tanács Végreha j tó 
Bizottsága felhívja a gvapot termelö-
ket, hogy a gyapot te rü le tükön az 
összes kuvadt, gyapo to t november 
6-ig szed jék le. November 6. u t á n 
csak a z éret ten gubók m a r a d j a n a k 
u' s zá ron 

Megfelelő s z á r í t á s u i án a gy-?potot 
a szegedi Földmüvesszövelkezot Kzt. 
István téri r a k t á r á b a n november hó 
14—15 és 17-én 12 ó r á i » a d j á k ftt-

VB -elnök 

November 13—20-Ig 
DÉLMAG VARORSZAG 

Dolldka- napi lap 
Felelős szerkesz tő k ladő: 

ZOMBORI JÁNOS 
Szerkeszt i : a szerkesztőbizot tság 

Szerkesztőség Szeged Lenin-u. 11 
Telefon: 35—35 és 40—80 

Kiadóhivatal t Szegeri Len!n-u • , 
Telefon: 81—16 és 35—00. 

Csongrád megyei Nyomdaipar i 
Vállalat. Szeged 

Felelős vezetői Vlncza Gvftrgv 

Nyátteayésztök f i gye lem! 
A prőmesá l la f tenyészfő Vállalat X. 15-től XII. 31-ig é 'őnyúl-
begyü j ' é s t ta r t A belga ó r i á s kivételével mindenfa j t a 2 kq-on 
felüli nyula t , élősúly k g - k é n t 10.— Ff os á ron . uqyar.azt szer-
ződésileg 12.— Ft-os á ron átvesz. A belga ór iás á r a kg-ként 
8— FI, szerződéssel 1 9 - Ft. — Ajánl ja fel á i a d ó nyulai t . Szál. 
lilásról a v á l a l a t qondoskodik . Nagyobb tételt helyszínen kész-
pénzf ize tés ellenében vesz át . Kisebb tétel e l lenér tékét 48 ó rán 
belül kiegyenlíti . 

PRÉMESALLATTENYÉSZTO VALLALAT 
Budapest , V. Sülő u. 1. sz. 

Hcffön nyiiijf meg a Szegedi M á z a l i Bojt ftézümyroa siolilizlete 
G o m h á t h ú z á s , <»lőnvo:nd:i, k é z i n m n k n f o n a t a k . d i v a t g o m b o k 
Irt egvéi ) n s z a k m á b a v á g ó C I K K E K K A P H A T Ó K Leiun-yfca 8. szám alatt. 

» 


