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Fejlesszük lovább az újító mozgalmat

Pártunk és kormányunk programmja a termelés állandó fokozását jelölte meg, mint az életszínvonal emelésének fontos biztosítékát. A termelés további emelésének, az önköltség állandó
csökkentésének egyik legfontosabb elősegítője az újító mozgalom.
A kormányprogramm megjelenése után az üzemi pártszervezetek, szakszervezetek vezetői még nem figyeltek fel eléggé arra,
liogy a kormányprogramm megvalósítását milyen jelentősen elő
tudják segíteni az ötletes újítások. Éppen ezért az eddiginél is nagyobb gondot kell fordítani az újító mozgalom további szélesítésére, hogy Szeged üzemeinek dolgozój minél több újítással, észszerüsítéssel járuljanak hozzá a jobbminőségű közszükségleti cikkek
gyártásának meggyorsításához.
Az újító mozgalom — városunk összes üzemeinek eredményeit vizsgálva — jelentősen fejlődött. Ez év első felében a benyújtott javaslatok 41.9 százalékát fogadták el, az elfogadott javaslatoknak 82.1 százalékát vezették be. Az előkalkulált évi megtakarítás 4 millió 128.105 forintot jelent. Ha iparáganként nézzük
az újító mozgalom fejlődését, legjobb eredményt a textilipari vállalatoknál tapasztalhatunk. Itt a benyújtott javaslatok 35.7 százalékát fogadták el és ezeknek 82.3 százalékát vezették be, amelynek
előkalkulált évi megtakarítási összege 1 millió 447.730 forintot tesz
ki. Iparágon belül a Szegedi Textilművekben a beadott 146 javaslatból 82-t fogadtak el. Ennek évi megtakarítása 374.763 forintot
eredményez. Újítói díjként 19.762 forintot fizetett ki az újítási
bizottság.
A faiparban a Lemezgyár dolgozói értek el kiváló eredményt az újító mozgalom területén. A benyújtott javaslatok 50
százalékát fogadták el és 68.7 százalékát vezették be. A bevezetett újítások évi megtakarítási összege 675.810 forintot tesz ki. A
szövetkezetek közül a Vas- és Fémipari Szövetkezetbe 52 javaslat
érkezett be az újítási bizottsághoz. Valamennyit elfogadták és 47-et
be is vezettek.
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy azokban az iparágakban, ezeken belül azokban az üzemekben, ahol törődnek az
újító mozgalom fejlődésével, ahol az újító mozgalom
fejlődését
nem tekintik másodrendű kérdésnek, ott a dolgozók egyre nagyobb
lendülettel kapcsolódnak be a mozgalomba. Kedvet kapnak az
újításokhoz, észszerűsítésekhez, amelyeken
keresztül könnyebbé,
gyorsabbá teszik a dolgozók m u n k á j á t , elősegítik a dolgozók nagyobb keresetét, az életszínvonal emelkedését.
Az eredmények mellett azonban még elég nagy azoknak az
üzemeknek a száma, amelyekben elhanyagolják az újító mozgalom fejlődését, ellenőrzését, különösen az utóbbi hónapokban. Nem
nyújtanak elég segítséget a dolgozóknak újításaik megvalósításában és így az újífó mozgalom ellariyhul, ellapösddik. Ez megmutatkozik például a Ruhagyárban, a Bútorgyárban, a Gőzíűtésznél,
de más vállalatoknál is. Az újító mozgalommal kapcsolatos jelentéseik hibásak, hiányosak, a statisztikai adatoktól eltérnek. Ezekben
az üzemekben július és augusztus hónapokban a benyújtott javaslatok száma, de az elfogadott és bevezetett javaslatok számaránya
is csökkent.
Az újító mozgalommal való nemtörődömség mutatkozik meg
a 65/6. Szakipari Vállalatnál, egyes kisipari termelőszövetkezeteknél, a textilipari üzemek közül pedig különösképpen a Szegedi
Kötél- és Hálógyárnál. Ezekben az üzemekben nem népszerűsítik
a legjobb újítókat és nem serkentik a dolgozókat az újító mozgalomban való részvételre és nem készítenek rendszeres jelentést az
újító mozgalom állásáról.
Az üzemek jórészénél sok az elfekvő és le nem
tárgyalt,
valamint az elfogadott, de be nem vezetett újítás. Például az egyetemen az újító
felelősök sűrű változása miatt egyes javaslatok
több mint egy évig a fiókban voltak. A B E L S P E D statisztikai kimutatása is arról beszél, hogy sok az elfekvő újítás, amit jóval
később, jóval a javaslat benyújtása után tárgyalnak meg. Ez azt
bizonyítja, hogy az újító felelősök nem kellő szorgalommal és
eréllyel hajtják végre a megszabott intézkedéseket.
Akadályozza az újító mozgalom fejlődését, hogy általában a
szegedi üzemeknél a műszaki vezetők a szakvéleményezésre kiadott javaslatokat csak többszöri sürgetésre adják vissza. Ezzel
nagyban hátráltatják a dolgozók által benyújtott
javaslatoknak
előkalkulációval való ellátását, valamint
megtárgyalását. Ez az
oka annak, hogy az üzemek újító bizottsága sok esetben olyan Javaslatok után is, amelyeket kalkulálni lehetne, eszmei dijat fizet
ki és így az elfogadott újítások értéke nem növekedett azok számszerűségével.
Az újító mozgalom további fejlődése érdekében a műszaki
vezetők az újítóknak nyújtott műszaki tanácsokkal, serkentéssel,
az elfogadott újítások mielőbbi tevezetésóvel adjanak meg minden segítséget. A párt- és szakszervezetek vezetőségei az aktívákon keresztül az újító mozgalomban mutatkozó hibákat fedjék fel,
szüntessék meg és tartsák állandóan napirenden az újító mozgalom fejlesztését. Széleskörű lehetőséget adjanak a dolgozóknak ú j
kezdeményezéseikhez, újításaik
kidolgozásához, mert a dolgozók
alkotókészsége nagyban hozzásegít kormányunk
programmjának
megvalósításához,
Gáspár István

szeptember
Prága (TASZSZ).
Szeptember
3 5-én megnyílt a csehszlovák nemzetgyűlés őszi ülésszaka.
A dé'clötti ülésen a nemzetgyűlés jóváhagyta a kormány rendsza.
bályait a minisztériumok átszerve.
zéséről és a kormány ú j
tagjainak
kinevezését.
Ezután a nemzetgyűlés elfogadta
Oldrich John
lemondását
a
nemzetgyűlés
elnöki tisztjéről
és
a képviselők csoportja
javaslatára
Zdenek Fierlinger képviselőt egy-

P Á R T B I Z O T T S Á G Á N A K
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szám

A csehszlovák

E G Y E !

nemzetgyűlés
15-i

ülése

hangúlag a nemzetgyűlés elnökévé
választotta.
A nemzetgyűlés ezután meghall,
gotta a kormánynyilatkozatot, ame.
lye1 Viliam Siroky
miniszterelnök
olvasott fel és amely a bel- ós kül.
politika kérdéseiről kifejti a kor.
mány programmját.
A kormánynyilatkozat
felolvasá.
sa után a nemzetgyűlés egyhangú,
an bizalmat szavazott a kormány,
nak.
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AZ Ú3 TANÉV
EREDMÉNYES MUNKA
A RÓKUSI ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
A rókusi általános iskola szélesre tárt ablakain beözönlik a
sárga, őszi napsugár. A Csillebércen, Parádsasváron és a helyi táborokban lebarnult kispajtások a vidám nyár boldog emlékeivel szívükben
megkezdték
a munkát. Alig két hete, hogy
megnyíltak az iskola kapui
és
most már komoly tanulás folyik.
— M á r most meg lehet állapítani, hogy az idei tanévben sokkal több eredményt tudunk felmutatni, mint a tavalyiban
—
mondja Kéri Imre elvtárs, Igazgató. — Igaz, hogy a tanulók a
nyáron is sokat tanultak a szórakozás mellett — folytatja.
— Biológiai csoportok alakultak, a tanulók
kirándulásokat
tettek, melyek
alapján
megismerték
a természet szépségeit.
— Elhallgat. A folyosó megtelik
gyermekkacagással.
Kíváncsi,
göndörfürtű fejecskék
nézegetnek ki az ablakon. Szünet van,
jóétvággyal tízóraiznak.
— Egyre többen és többen felelnek jelesre — újságolja örömmel az igazgató elvtárs és tekintete szeretettel pihen meg
a
pihenő kis úttörőkön. — A legtöbb jól felelő a hetedik A. és a
nyolcadik A. osztályban van.
A rókusi általános iskolában
Izgatottan készülnek az úttörőcsapat választásokra. Jól tanuló
pajtásokat választanak be az őrsökbe.
önbizalom és tudásvágy csillog az arcukon. A tanárok is kipihenten, friss erővel indultak
el az ú j év útján. Sokat foglalkoznak tanítványaikkal. A mult
évi tapasztalatok segítik az idei
könnyebb, jobb munkát. Az év
végén tanár és diák egyformán
élvezheti fáradtsága gyümölcsét.
A DISZ-SZERVEZET
A TANÉV SIKERÉÉRT
Szeged egyik legnagyobb iskolájában,
a Gépipari Technikumban is teljes lendülettel végzik a tanév helyes megindításának szerteágazó,
nehéz feladatait.
•
A kezdeti nehézségeken
—
amit a titkár távolléte idézettelő
— a DISZ-szervezet szintén átjutott. Nem könnyű az iskolai

L A P J A

SIKEREI

Az 1953/54-es tanév első két
hete eltelt. Ezt az időt ismétlésre fordították.
Most majd
minden iskolában
megkezdődik az ú j anyag közlése. Tanárok,
diákok,
jól felkészülve
kezdték meg az ú j anyag tárgyalását. Szeged iskolái jobb
eredményt akarnak elérni
az
idei tanévben, mint tavaly. Ez
szigorú munkafegyelmet követel diáktól, tanártól egyaránt.
Az iskolák
DISZ- és úttörő
szervezetei harcoljanak jobban
a fegyelem megszilárdításáért,
a tanulmányi színvonal emeléséért.

D I S Z bizottság feladata, a nagy
létszám és az iskola jellegéből
következő viszonylag sok elfoglaltság miatt. Különösen nehéz
ezt összefogni, irányítani. Éppen
ezért, ennek megoldása véget ebben az évben nem tanulót, hanem fiatal tanárt,
Gál
János
elvtársat fogják javasolni az iskolai D I S Z bizottság titkárává.
Megválasztása bizonyosan
sokban könnyíteni fogja és eredményesebbé teszi a vezetőség munkáját.
A vezetőség előtt most
főleg
szervezési
feladatok
állanak.
Szervezik
a politikai
köröket,
amelyeket pedagógusok
vezetnek majd. A tanári kar tagjai
önként vállalták magukra
ezt
a fontos és jelentős munkát. Világosan látják, hogy a politikai
színvonal emelkedése — amit a
képzettebb vezetés biztosít
-—
fokozni fogja a tanulmányi színvonal emelkedését is. Hamarosan megválasztják az osztályok
vezetőségét is. Rendben, pontosan végzi a gazdasági ügyeket,
a tagdíjügy intézését Sütő Ilona
gazdasági felelős.
Az iskola D I S Z élete azonban
nem elég
vonzó. Sütő Katalin
kultúrfelelős feladata, hogy ezen
jelentős mértékben változtasson.
De a kultúráiét még egyelőre
nehezen alakul ki. Nem veszik
igénybe például a kedvezményes
mozilátogatás lehetőségét
sem.
Elmaradás van a tavalyi ifjúsági
színházbérletek kifizetése terén,
pedig amíg ezt nem rendezik,
nem kaphatnak újabb bérletet,

18.

FELÉ
annak ellenére, hogy sokan szeretnék. Ebben az évben a D I S Z
még nem szervezett
kollektív
mozilátogatást, pedig ezt szintén
örömmel vennék a diákok,
KÉSZÜLŐDÉS
A SZAKKÖRI

MUNKÁRA

Lelkes, vidám kis úttörő csoport kezd munkához délutánonként a Móravárosi Általános Iskola udvarán.
Felfegyverezték
magukat otthonról hozott
kapákkal, ásókkal. Céljuk,
hogy
széppé tegyék, virágokkal ültessék be iskolájuk előtt az utcát
és benn az udvart. A hatodik
osztály brigádja ez, tulajdonképpen a Micsurin szakkör tagjai,
A tényleges szakköri munka csak
október elsejétől indul meg, de
addig sem hagyják kihasználatlanul az időt. Évközben a növények életének, fejlődésének megfigyelésével foglalkoznak, virágoskertjükkel is ehhez teremtenek lehetőséget, amellett, hogy
díszére
válik
iskolájuknak is.
Később, évközben tanulmányozzák majd a csíráztatást, a növények reagálását a napfényre.
Az állattannal foglalkozóknak lehetőségük lesz béka, giliszta boncolásra. A szakkör vezetője Deák
Dezsőné elvtársnő igyekszik
a
rendelkezésére álló felszerelés segítségével minél változatosabbá
tenni
a
szakkör
munkáját,
amelyre nagy érdeklődéssel készülnek a pajtások.
U j szakkör is indul ebben
a
tanévben a móravárosi
Iskolában a tavalyiak mellett. Negyediktől, hetedikig valamennyi osztályból jelentkezett néhány pajtás: táncolni tanulnak. Vezetőjük
Tompos Endréné tanár elvtársnő
szeretettel
foglalkozik
velük.
Nagyjelentőségű, hogy fiúiskolában táncszakkör Indul. Változatosabbá tudják majd így tenni
kultúrműsoraikat,
fejlődik
ritmusérzékük, mozgásuk. Első fellépésük november 7-én lesz.
A
kis pajtások örülnek a táncnak.
Gyakran tartanak próbákat m á r
most ls. Az első lépések elsajátításnál tartanak még, de máris
kiváltak ügyességükkel
Zentai
Nándor, Papp István V./b. osztályos tanulók, Szabó István és
Lengyel István pajtás a V I I . osztályból.

Az ENSZ közgyűlés 8. ülésszakának szeptember 16-i ülése
New-York (TASZSZ).
Szeptember 16-án délelőtt ülést tartottak a
főbizottság és a
bizottságok elnökcinek megválasztására.
A közgyűlés ezután teljes ülést
tartott, amelyen megválasztották a
hét alelnököt,
akik a
korábban
megválasztó't bizottsági
elnökökkel
együtt a
közgyűlés
főbizottságát
alkotják.
A közgyűlés
titkos szavazassa'
az Egyesült Államok, az Egyesült
Királyság, Franciaország, a Szov.
jetunió. Mex(ko, Izrael, valamint a
kuomintangisták
képviselőjét
választotta meg alelnökké.
A z ENSZ-közgyűlés főbizottságának
ülése
New-York (TASZSZ).
Szeptember 16-án délután ülést tartott
az
ENSZ-közgyűlésének
főbizottságaA főbizottság jóváhagyta az E N S Z
f/titkárának azt a javaslatát, hogy
a közgyűlés 8. ülésszakát december
fkán fejezzék be, majd
hozzálátott
az előzetes napiren jóváhagyásához.
A Délafrikai Unió tiltakozása ellenére a
főbizottság
jóváhagyta,
hogy a 20. pontot, amely
a Délafrikai Unióban élő indiai
származású
személyekkel való
bánásmóddal
foglalkozik és a
21. pontot, amely a Délafrikai
Unió kormánya által folytatott
faji
megkülönböztetés politikájának
kérdését veti fel, fűzzék

Nemzetek Szervezete alapokmánya
felülvizsgálásának
előkészületeivel
foglalkoznak. A szovjet
képviselő
hangsúlyozta: e pontok felvétele a
közgyűlés napirendjére arra _ szoL
gál, hogy néhány hatalom
ismét
megkísérelje az E N S Z gyengítését
és alááfiását s ezzel károkat okozzon
a béke ügyének.
J . A Malik, hangsúlyozta: mivel
a nemzetközi biztonság megőrzése
terén az Egyesült Nemzetek
Szer.
vezete előtt jelenleg rendkívül fontos feladatok állanak, megengedhetetlen, hogy
az észrevehetően javuló nemzetközi légkört az
alapokmány

felülvizsgálásának
kérdésével I
rontani próbálják.
E
kérdés
felvetése csak új
súrlódások- :
hoz vezethet.
A főbizottság azonban ezeknek
a
kérdéseknek a napirendre való be.
iktatását 12 szavazattal két tartózkodás mellett (Szovjetunió és Len.
gyelország) jóváhagyta.
A főbizottság ezután jóváhagyta
az előzetes napirend összes
többi
ponijainak a közgyűlés napirendjére
tűzését és
kiosztotta
azokat az
egyes bizottságoknakA koreai kérdést az I. (politikai)
bizottságban fogják megvizsgálni.

Norvégia Kommunista Pártjának választási gyűlése

Oslo (TASZSZ).
Oslóban
Nor.
végia Kommunista Pártja nagyarányú választási gyűlést
szervezett.
A gyűlésen Emil Lövlien
elvtárs
Norvégia Kommunista
Pártjának
elnöke mondott
beszédet, aki —
amint a „Friheten" jelenti — kiemelte: a Kommunista Párt
azzal
a jelszóval indul az elkövetkezendő
választásokon, hogy
Norvégiának
ki keU lépnie az atlanti paktumból.
Lövlien a
továbbiakban özeket
mondta:
„Norvégia
csatlakozása
az a'lanti egyezményhez a
népre
a közgyűlés napirendjére.
Az előzetes napirend többi részé- rótt terhek
növekedéöéhez,
Nor.
nek Vnegviialásánál J. A. Malik, u vógia nemzeti mega'ázásához ve.
Szovjetunió küldötte a
70- és 72. zelett.
pontok
beiktatása
ellen
foglalt
állást. Ezek a pontok az Egyesült
Norvégia csatlakozása
az at-

lanti paktumhoz
olyan hazug
érvelcs leple alatt tör/ént. hogy
Norvégiát állítólag veszély fenyeget Kelet felöl.
Nyilvánvaló tény azonban, hogy a
Szovjetunió soha
sem fenyegette
Norvégiát"
Az előadó
hangsúlyozta,
hogy
Norvégiában a Kommunista
Párt
az egyetlen olyan párt, amely eddig
is harcolt cs ezután is harcolni fog
az atlanti paktum, s a katonai szolgálati idő meghosszabbítása ellen.
Lövlien befejezésül
felhívta
a
választókat, szavazzanak a
Kom.
munistá Párt jelöltjeire, a norvég
nép érdekeinek hű védelmezőire.

DELMIGYMORSZAG
Számolnák
A Magyar Dolgozók P á r t j á n a k
Központi Vezetősége javaslatot tett
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának
az
ú j begyűjtési
rendszer bevezetésére
vonatkozólag. Az
új
begyűjtési
rendszer
nagy örömet keltett a dolgozó parasztság körében, mert
látják,
hogy az az életszínvonal további
emelését segíti.
Reggel, amikor a postás
meghozta a Szabad Nép-et, nagy volt
az öröm a Táncsics tsz-ben. Kézről-kézre Járt az újság. A
tagság
egyrésze szerszámot sem fogott addig, amfg elejétől, végig el
nem
olvasta csaknem az egész első oldalt. M u n k a közben is beszélgettek
az ú j begyűjtési rendszerről.
denki számolt,

PÉNTEK.

n Táncsics tsz tagjai

nisztertanács elé, hogy itt nagy 45 mázsa 25 kiló napraforgó, 33 és
fél mázsa burgonya és 41 mázsa
számokkal kell számolni.
Varga I m r e elvtárs azért is meg- 25 kiló széna az, amit nem kell bepróbálta a számolást. Papírt, ceru- adni és a tsz-nél marad. Persze
zát kotort elő zsebeiből, aztán ösz- ehhez
szeadott, szorzott, m a j d boldogan
hozzájön még az is,
mondotta:
— Egy háztáji tehenem van. H a
ezután jövőre nem kell tejet beadnom, s az eddig beadott
tejmennyiséget 1954-ben m á r
szabadpiaci áron értékesíthetem,
az
2160 forintot jelent nekem.
Ezen
a pénzen a két gyereknek,
meg
az asszonynak ruhát, cipőt,
alsón e m ű t vehetek. M é g
,

nekem is marad

Min- egy-két jobb ingre, meg egy cipőre
való. De ez még n e m minden. Mert
ahogy én sejtem, ha a csoport 25

mindenki tervezte a holnapot, százalékos
a következő évet.
Délben az ebédidő alatt
újra
csoportosan olvasták fel a cikkeket. Perjési K á r o l y elvtárs, a m i k o r
olvasta a sorokat, a hallgatók arcán a megelégedettség sugárzott.
„Huszönöt
százalékkal
kevesebb
lesz a terménybeadási kötelezettség. Az élőállat és álati termékekből 30 százalékkal kevesebbet kér
t ő l ü n k az á l l a m . Megszűnik
a
háztáji tejbeadás. A legelő
és a
gyümölcsös u t á n sem kell élőállatot és állati terméket beadni, de
nem kell négyszeres adót sem fizetni a gyümölcsös u t á n . "

terménybeadási
kedvezményét számolgatom, hát úgy
áll a dolog, hogy lényegesen több
gabonát kapok, m i n t tavaly,
— Az
új
begyűjtési rendszer

nagy segítség lesz a számunkra, —
m o n d j a Szűcs István jószággondozó. — Ebben az évben 21 mázsa

hogy a nyolc
hold
gyümölcsös
után most m á r nem kell négyszeres adót fizetni, s ez is 112 mázsa
búzát jelent.
Ezt biztosítja az elkövetkezendő
évtől kezdődően az ú j begyűjtési
rendszer. Hozzá kell venni
még
azt is, hogy gyümölcsös után nem
kell beadni sem élőállatot, sem pedig
állati terméket, amely ugyancsak
közel tízezer forint értéket jelent
a csoportnak.
H a a beadás csökkenéséből eredő cikkeket pénzbe számoljuk át,
nem kevesebb, m i n t 186.017.50 forintot jelent. H a ebből az összegből levonjuk azt az összeget, amely
egyébként is járt volna a csoportnak a beadás után, akkor is tisztán
megmarad
a
csoportnak
111.378.39 forintja.

Külpolitikai

Visinszkij
elvtárs beszéde első
részében nz
E N S Z 8.
ülésszaka
előtt á'ló nagy és komoly feladatokról beszélt- Kijelentette
ezzel
kapcsolatban, hogy
nem lehet szó <«
E N S Z és
szervei slkere g tevékenységéről,
hs egy ország képv'se'fiiként
olyan
emberek
találhatók
a
szervezetben,
akiknek
nincs
sem politikai, sem Jogi,
sem
erkölcsi alapjuk képviselni azt
az országot
és amikor ezzel szembein a szóban,
forgó ország törvényes
kormánya
által kinevezett képviselőket kizár-

—
Megbeszéltük
a
dolgokat
Vologyával,
meg a lányokkal és az a
véleményünk: jobban is
lehetne dolgozni, mint
most.
Gondolja
csak
meg. milyen gyakran áll
a gép valami apró átállítás miatt. A inunkásnö
meg öli:, tett kézzel várhatja, míg a brtgádvczctö odajön. Na m á r in<*ir

terrorja

A híres kölni dómot övező házak romfai közül új épület magaslik ki. Mind az öt emeletét a Szövetségi
Alkotmányvédelmi Hivatal"
elnevezésű szervezet (,RVS")
foglalja el- Ez az
új
nyugatnémet
titkosrendőrség, Adenauer gestapoja. A ,^Szövetségi
A lkot mány védelmi Hivatal"
a legkevésbbé sem törődik az alkotmány védelmével;
legfontosabb rendeltetése
a revansért
lihegő
bonni-klikk
érdekeinek védelme és kegyetlen
leszámolás
azokkal
akik mázképpen
gondolkoznak.
A ,,BVS" e célok
érdekében provokációkhoz
és
gyilkosságokhoz
folyamodik.
AUjon Ut a „BVS"
terrortevékenységének
egyik példája.
A
Német Demokratikus
Köztársaságban
angol
nyelven
megjelenő
,,DemocraJUe Germán Rvportcímű
folyóiratban
leírták,
hogy
a
bonni gestapohóhérok
hogyan bántak el Dieter Dérrel. Derr
közvetlen
munkatársa
volt Giintlier Goreke, volt bajor
miniszternek,
aki
ellenzéki álláspontot
foglal el
Nyugat-Németország
újrafelf( gyverzésének
politikájával
szemben. Derr lakásán
megjelent
a
,,BVS''
ügynöke
és előbb nagy pénzösszeg ígéretével, majd fenye.
getésekkel
igyekezett
rábírni
Derrt a fegyverkezési politika támogatásúra- Nem éit célt és kénytelen volt dolgavégezetlen
elmen,
ni- Néhány nap múlva a „makacs" Derr „balesel" áldozata lett: a
Danncnbergtöl
Hamburgba
vezető úton
összeütközött
gépkocsijával
egy amerikai autó. Az
összeütközést chikagoi módon rendesték: az
amerikai gépkocsi könnyű karcolásokkal megúszta,
továbbszáguldott
és eltűnt; a gépkocsi, amelybem Derr ült,
oldalt vágódott és nekirohant egy fának, Derr
meghalt..,
A Nyugatnémet
rendőrség a „baleset" nyomozását
a nyugati
megszálló hatóságoknak adta át és többé nem foglallcozott az ügygyet.
A német demokratikus "'Hó a Derr halálát
megelőző események alapján teljes joggal állít) '•; Derr meggyilkolása
a „Szövetségi Alkotmányvétlchni
Hivatac'.nak
és gazdáinak müve volt.

Tiszti iskolások között

külügyminiszternek

ják az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai közül olyan mesterBerlin (MTI).
Adenauer szerdán
séges módszerekkel, amelyek
nél- levetet jut!a'ott
el
Blankenhorn,
külöznek minden politikai, jogi és bonni külügyminisztériumi
főtiszterkölcsi alapot. Ilyen teljesen «bviselő ú t j á n
Bidault francia küL
normis és tűrhetetlen helyzet alaügyminLsztdrhez.
kult ki « nagy Kínai NépköztárAdenauer a levélben
javasolja
sasággal
kapcsolatban
amelynek
október
elején
az Egyesült Nemzetek Szervezeté- Budaultnak, hogy
ben mindeddig nincsenek képviselőd. folytassák a Saar.kérdéasel kapcsolatos, ez év m á j u s á b a n megszakadt
A Szovjetunió küldöttéége szük- nyugatnémctfrancia
tárgyalásokat.
ségesnek tartja, hogy a Kínai NépBeavatott
körökben úgy t u d j á k ,
köztársaság közjponti népi kormáhogy Adema.uer a választások
u'án
nyának
képviselőit
meghívják,
Dulles utasításának megfelelően
foglalják el jogos helyüket a közgyűlésben és szerveiben.
kész lemondani a német Sawvidékröl és elfogadni a
Saa rA Szovjetunió küldöttsége javakérdésnek
a
francia
kormány
solja a közgyűlésnek, fogadja el a
számára
külpolitikai
„sikert"
kővetkező határozatot:
,.A közjelentő
megoldását,
gyűlés szükségesnek tartja, hogy a
Kínai
Népköztársaságnak a köz- ha a fr ncia parlament még 1953a
ponti népi kormány által kin-wezet;
ban ratifikálja az úgynevezett euró.
képvise'ői elfoglalják K í n a
jogos
helyét a közgyűlésben é B az E N S Z pai védelmi közösségről szóló szerniás szerveiben."
ződést.

tegyük fel, hogy én éppen el vagyok
foglalva
egy másik géppel. Akkor
mi történik? Ali, áll a
g é p . . . H á t ezért elhatároztuk, megtanítjuk a
lányokat, hogy
maguk
állítsák bc a
gépüket.
Minden
műszakban,
minden gépnél húsz percet takarítunk meg igy.
(Egy perc alatt
25—27
orsó készül.
Ejha!
—
gondoltam
magamban.)
Azt is elhatároztuk, hogy
előre elkészítjük a tartalékalkatrészeket, hogy
minden kéznél legyen.
— De kérésünk van a
vezetőséghez ls — veltc
át a szót Alckszanrlrov.
— Minden gépre önkikapcsolót kell felszerelni. (Ig.v h í v j á k
nálunk
azt a szerkezetet, amely
önműködően
leállítja a
gépet, ha a papír nem
jól kerül a gépbe.
A
szerkezetet
egyik újítónk. Kolcsznyikov
lakatos találta ki.)
— Aztán j ó lenne fogantyúkat felszerelni a
görgőkre, így
feleannyi
idő alatt
mcgtölthctjiik
a gépet papirossal. Harmadszor pedig azt kérj ü k . hogy a műhelyföllök néhány órával előbb
szóljon nekünk, ha ú j a b b
rendelésre
térünk
át,
hogy mindent jóelSre kikészíthessünk.

Eleget tettünk
Plecsev és Alekszandrov kérésének és segítettünk
nekik, amiben
lehetett.
A két brigád felajánlotta, hogy 0.6 százalékkal
csökkenti az önköltséget,
az év végéig kereken
4500 rubelt takarít meg,
több m i n t
1400
kilogramm orsót készít megtakarított nyersanyagból,
selejtet pedig nem csinál.
Az ú j ötletek szerinti
munka kitűnő
eredményeket nyújtott. A két
brigád átlagban öt százalékkal emelte a m u n k a
termelékenységét, a gépkihasználás
mutatószama
2—3
százalékkal
emelkedett. Egy-egy brigád máris csaknem 430
kilogramm papírt takarított meg. A minőség is
javult.
Sura Ahtyanova, R á j a
Maklakova, R á j a Siskina és A n y a Jemelj.niova
brigádtagok
elhatározták, hogy jobban megismerkednek a technikával és ezért Alekszandrov
brigádvezetövcl
együtt
beiratkoznak
idén az esti iskolára.
Első pillantásra
Plecsev és
Alekszandrov
kezdeményezése
talán
nem is látszik olyan jelentősnek. Itt egy pár
percet, ott néhány kilo-

— Ma megint
mi
leszünk az elsők
—
jegyzi meg
örömtől
derűs
arccal
Kara
párttitkár
elvtárs. Ez
így is van
helyén,
mert a reggeli takarításnál már több, mint
második hete
mienk
az első helyezés.
A
növendék
elvtársak
csak
akkor
kezdtek
gondolkodni
az
elkövetkezendő
órák boldog
pülgnatain, amikor a szobában
minden
rendben volt.
— Megyünk
úszni.
— örvendeztek.
Nevetve mondják
Pulics
elvtársnak,
aki
Szegedről jött a tiszti iskola
növendékei
közé:

— No, most meglátjuk,
hogyan
tudnak úszni a tiszaparti emberek.
Pulics elvtárs azonban csak
kedélyesen
mosolygott, hiszen
ö
gépkocsivezető
volt
. bevonulása
előtt.
A
gépkocsihoz volt szok.
va, nem a vízhezA bőséges
reggeli
után
vidám nótaszótól hangos
gépkocsi
kanyarodott ki az iskola kapuin.
Budapest
járókelői
mosolyogva nézték a vidám
növendékeket,
akik teletorokkal éne
kelték
legkedvesebb
nótájukat:
,,Dombon
van a babám
nádfedeles háza..
?
Az autó simán siklott a forgalmas
úton
és rövid
idő
múlva
fékezve
megállt
a
Császátiürdő
előtt.
A
növendékek
komoly, katonás
mozgással szálltak
le a
gépkocsiról
és
indultak a fürdőbe.
Nemsokára
már
vidáman
lubickoltak.
Odajött a sportkiképző tiszt elvtárs és kü
tön
válogatta
azokat, akik nem tudnak
úszni- Bizony a Tisza-nielléki
elvtárs is

ide keiiüt. Az
ilyen
növendékeket
megtanítják
úszni.
Nem
lehet egyetlen
olyan
tisztjelölt
sem,
aki
nem tud úszni. Ehhez
különben nem is kell
sok biztatás,
hiszen
könnyebben
meg lehet tanulni az úszást,
mint
a
könyvelést,
vagy a kémiát.
Igaz,
a víz maga js Hs O, teháthát az úszást sem
lehet elválasztani
a
kémiától.
Vidáman,
hangulatosan lelt el a három
óra, amit a
fiirdö*
ben
töltöttünk.
Ha
valaki látta volna
a
lubickoló
fiúk
csoportját felöltözve,
—
miután eltüntették
a
büffében vásárolt tízórai utolsó morzsáit is
—
amint
katonás
rendben
megindultak
a kijárat
felé,
alig
ismert
volna rá U z
előbb még
vidáman
hancúrozó
tiszti növendékekre.
Az autó pedig gyorsan
haladt
velünk
vissza az
iskolába
hogy idejében
átadhassa utasait a
kö
vetkező órák
tanulásánakLABÁDI

LÁSZLÓ

növendék

Ujabb kedvezmény a vetőmagcserénél

Sok kicsi sokra megy
Nemrég történt, hogy
odajött hozzám
Szása
Dórin, a
komszomoltitkár.
— Plecsev és Alekszandrov szeretne a főmérnök
elvtárssal beszélni. V a l a m i
javaslatot forgatnak a
fejükben. Szerintem nem
ts
rosszat.
A gyárban
mindenki
Ismeri Vlagyimir
Alekszandrovot és Nyikoláj
Plecsevet. az orsókészitö
műhely két brigádvezetőjét. Buzgó, lelkes fiúk.
régóta dolgoznak a gyárban és nevükhöz
egész
csomó
újítási
javaslat
fűződik m á r . A brigádj u k is j ó m u n k á t végez.
A velük dolgozó munkásnők sikeresen elvégezték a sztahánovista
iskolát, most pedig technikai tanfolyamokra járnak.
Hamarosan
mind
a
ketten bejöttek hozzám.
Plecsev
nyomban
a
tárgyra tért:

18.

krónika

A bonni gestapo-hóhérok

Ez az összeg pedig nem kevesebb,
búzát, s tíz és fél mázsa árpát m i n t tíz családi h á z n a k az ára.
kaptam. Azt hiszem, Jövőre m a j d Ezen a pénzen 222 férfiruhát, vagy
annyi gabonát kapok, hogy
n e m 447 női ruhát, vagy 446 pár férfi
cipőt lehet kapni. Ez a csökkengyőzöm a szabadpiacra hordani.
Már
ébresztő előtt
a szakasz
Eddig számoltak
a
tsz tagjai. tés jelentősen emeli m a j d a tszcs fent volt
minden tagja és viBenn az irodában is számolt
m á r tagok életszínvonalát. Ezért a Tándáman
csinosították
a vezetőség. Kiszámította,
hogy csics tsz tagjai megfogadták, hogy a szobákat.
Mindig
jövőre 7 mázsa 85 kilogramm ser- p á r t u n k és k o r m á n y z a t u n k ú j a b b akadt hol itt, hol ott
való, hit.
az őszi
termeivé- csinosítani
tés, 388 kg marha, 138 kg baromfi, intézkedésére
egy
parányi
az
őszi szőtt
Beszélgettek számolgattak. N e m 4201 liter tej, 2845 darab tojás, nyeik gyors beadásával,
gyűrődés
az
egyik
m
u
n
k
á
k
gyors
elvégzésével
válament or olyan egyszerűen. A párt 177 mázsa 75 kg búza, 48 mázsa
vagy
másik
ágyonEz azonban nem soolyan javaslatot terjesztett a
Mi- 75 kiló árpa, 12 és fél mázsa rozs, szolnak.
káig marad így, mert
a növendék éles szeme észreveszi,
megAdenauer
levelet
küldött
Visinszkij elvtárs beszéde az ENSZ közgyűlés
igazítja és utána elégedetten szemléli
az
Bidault francia
asztalslma
ágyat8. ülésszakának szeptember 15-i ülésén
Visinszkij elvtárs, a szovjet küldöttség vezetője az E N S Z közgyűlés 8 ülésszakénak első teljes ülésén szeptember 15-én beszédet mondott, melyben a Kínai Népköztársaságnak « z Egyesült
Nemzetek
Szervezetébe való felvétele mellett
foglalt állást.

1953 S Z E P T E M B E R

g r a m m papirost takarítanak meg. A
számítások azonban azt mutatják, hogy újításaik segítségével a gyár évi
260.000 rubelt takaríthat
meg!
Plecsev és
Alekszandrov javaslatainak alkalmazása
szükségessé
tette, hogy a
brigádm u n k a egész szervezését
felülvizsgáljuk. Be kellett vezetni a gépvizsgálat óragrafikonját és nagyobb figyelmet
fordítani
a
munkahelyek
tisztaságára. A
brigádvezető ú j a b b a n résztvesz
a gép főjavítás u t á n i átvételében.
Megnőtt
a
brigád vezetők
szerepe:
egyszerű
gépbeállitóhól
a művezető Igazi segítőtársai, a brigádok vezetői lettek.
A vállalatvezetőség, a
szakszervezeti
bizottság
és a
komszomolblzottság széles körben elterjeszti Plecsev és Alekszandrov
kezdeményezését. M á r sok más brigád is átvette
módszereiket.
Szeptemberben
sztahánovista iskolát létesítünk, amelyen Plecsev
és
Alekszandrov
fogja
ismertetni
módszerét.

Kormányzatunk
az idei
őszi
vetőmagakció
lebonyolításánál
ú j a b b kedvezménnyel k i v á n a termelők segítségére lenni. A
már
eddig vetőmagcserére kijelölt községekhez további községeket is jelölt ki vetőmagcserére
a megyei
tanács.
Búzavetőmag-csere
lesz
még Bordány, Ullés, Zsombó, Szatymaz, Forráskút, Pusztamérges, öttömös, Csórva, Kiskirályság, Nagymágocs;
ősziárpa-csere
Csanád,
Királyhegyes, Pitvaros,
Csanádalberti, Ambrózfalva, Nagyér, Deszk;
rozsvetőmag-csere
Tömörkény,
Csongrád, Szeged-Szt. Mihálytelek
községekben.

nyiséget a megyei terményforgalm i vállalat az illetékes
begyűjtőhelyekhez szállíttassa azért,
hogy
a m i k o r a termelőszövetkezeti csoport a szokvány minőségű csereterményét a begyüjtőhelyre
beszállítja,
ugyanakkor a fémzárolt
vetőmagot kiszállíthassa.

K o r m á n y z a t u n k hozzájárult
tov á b b á ahhoz, hogy a fémzárolt vetőmagért nemcsak fajtaazonos gabonaféle a d h a t ó be csereterményként, h a n e m például búzáért
beadható árpa, zab,
tavaszbúza
és
kukorica. Ugyanígy az ősziárpa és
rozsvetőmag cseréjénél is.
Népgazdaságunk az ősziárpa veA megyei terményforgalmi vál- téstervek
teljesítésének
növelése
lalat az általános cserére kijelölt érdekében megengedi, hogy a veközségekbe a
vetőmagkiszállításo- tőmagcserére
kijelölt
községeken
kat megkezdte. A jövő hét elején kívül eső községekben is a termem á r m i n d e n községben ott lesz u lők
szokvány
ösziárpa-vetőmagot
fémzárolt nemes vetőmag. A búza- cserélhessenek
ugyanolyan
súlyú
vetőmag több helyre meg is érke- minőségű tavasziárpáért. A termezett és a termelőszövetkezeti cso- lők ezt a csereakciót is minél naportok, v a l a m i n t az egyéni terme- gyobb s z á m b a n használják ki.
lök a vetőmag kicserélését megAz
állami
tartalékterületeket
kezdték. A jövő héten m á r az ál- hasznosító
termelőcsoportok
és
talános csereterületeken
is
meg- egyéni termelők részére kormánykezdhetik a vetést,
üli
zatunk mindezeken kívül a megye
Ebben az évben a j ó
időjárás egész területén öszibúza- és rozskövetkeztében
általában
megye- vetőmagot ad 5 százalékos
kölszerte j ó minőségű
gabona
ter- csönre, a m i a jövő évben
kerül
mett. Azonban
a
vetőmagtelújí- visszatérítésre.
tási terv érdekében a megyei válE kedvezményeket
figyelembelalat által leszállított nemes vető- véve azok a termelők, a k i k vetőmagot a kijelölt t á j f a j t a szerint bo- maghoz k í v á n n a k hozzájutni, azoncsátja a termelők
rendelkezésére. n a l jelentkezzenek az illetékes taÉppen ezért az általános
cserére nácsoknál, m a j d megfelelő igazokijelölt helységekben a vetőmag- lással ellátva a
begyüjtőhelyeken
csere m i n d e n k i n e k
ajánlatos.
A vetőmagcserére, vagy
pedig
kölvetőmagakció
lebonyolításának csönvetőmagért.
meggyorsítása érdekében kormányV. F I L I P O V I C S ,
Szalai János,
a moszkvai ©Dzerzsin- zatunk hozzájárult ahhoz, hogy a
a Csongrádmegyei Terményrészkij* cséve- és orsó- termelőszövetkezeti csoportok
forgalmi Vállalat
propagankészítő gyár főmérnöke szére megállapított vetőmag meny- |
distája
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A jugoszláv proletáriátustól

Bizalmiválasztás az Ujszegedi Kender- és Lenszövő
Vállalatnál

megvonják

a szakszervezeti jogokat
Jugoszláviában a közelmúltban
egy törvényt hoztak, amely megfosztotta a helyi és járási szakszervezeti bizottságokat attól a jogtól,
hogy a munkáselbocsátás kérdésébe beleszóljanak. Ezzel a kapitalistáknak teljesen szabad kezet adtak a munkáselbocsátás kérdésében.
A szakszervezetek vezetői azonban egyáltalán nem tiltakoztak
a jogfosztó rendelet ellen.
Az ilyesmi azonban
egyáltalán
nem megy ritkaságszámba a mai
Jugoszláviában, sőt a szakszervezeti vezetők gyakran
maguk ls
előállnak olyan javaslatokkal, amelyek a dolgozók helyzetét még jobban súlyosbítják. A "Borba-* egyik
száma például megdicsérte a szakszervezeti vezetőséget azért a javaslatáért, amely szerint minden
kategóriába eső munkásnál csökkenteni kell a gyermekpótlékot. A
titóista szakszervezetek
központi
tanácsa nemrég még azoknak a
pótlékoknak az eltörlését is javasolta, amelyeket a jugoszláv proletariátus a háború előtt, a monarchofasiszta rendszer ideje alatt
harcolt ki magának. így többek
közt javasolták, ne adjanak a jövőben ingyenes ruhaneműt és cipőt a bányászoknak. Szalaj szakszervezeti főkolompos javaslatot készített arra, hogy
a szakszervezeti tagoktól minden kiváltságot vonjanak meg,
I eszerint legyenek egyenlők a
szakszervezeten kiviili dolgozókkal.
Ez természetesen a szakszervezetek felszámolását jelentené. Félve
-saját-* szervezetüktől, Szalaj
és
a szakszervezetek központi tanácsa
megtagadta a szlovéniai bányászok
küldötteinek fogadását, akik Bel-

Sok kérdésre

adtak

békebizottságainak

grádba érkeztek tiltakozni a tömeges munkáselbocsátások
és a
bérek csökkentése ellen. A -Szlovénszki Porocsevalec-* és a -Borba* című lapból kitűnik, hogy a
küldötteket több szlovéniai bányában tiltakozó gyűléseken választották meg. A belgrádi rádió közölte,
hogy Szalajék nem hallgatták meg
a jugoszláv mezőgazdasági dolgozók küldötteit sem, akik követelték az elmúlt évben -az aszály-*
miatt a fizetésükből levont 20 százalék kifizetését.
Az áruló szakszervezeti vezetőknek azonban nem minden
esetben sikerül a munkások
elégedetlenségét elfojtani. Mind
gyakrabban
törnek ki sztrájkok.
Nemrégen a briezscsei műszaki
műhelyben hosszabb sztrájk tört
ki, amely a dolgozók győzelmével
végződött. Számos helyi szakszervezeti vezető a munkások oldalára
állt.
Szalajék, hogy megfélemlítsék a
munkások szervezett harcát, újból
-át akarják szervezni* a szakszervezeteket. Az eddig működő szakszervezeteket, amelyek a termelési
elv alapján létesültek, most területi terv szerint akarják átszervezni, ugyanúgy, mint ahogyan ez
Amerikában van. Ezzel az átszervezéssel a jugoszláv szakszervezetek végképp engedelmes segítőgépezetévé válnak a külföldi és a helyi kapitalistáknak.
A jugoszláv proletáriátus ennek
ellenére megtalálja az útját és
módját annak, hogy szervezkedjék
és fokozza harcát a szakszervezeti
jogokért, mindennapi
érdekeinek
megvédéséért, a munkáselbocsátások, a tömeges munkanélküliség, a
drágaság és a nyomor ellen.

választ

a szegedi

..kérdezz-feleljek"

ö t hónappal ezelőtt országszerte
elterjedt kezdeményezés indult el
az Ujszegedi Kender- és Lenszövőgyárból. Az üzem békebizottságai
hat üzemrészben
„Kérdezz—felelek" felírású ládákat helyeztek el.
Ezek a világoskékszínű, fehér békegalambbal díszített ládák
sok
külpolitikai kérdésre adtak választ
a dolgozóknak. Az öt hónap alatt
közel 300 kérdést helyeztek el a ládákban. A névaláírással ellátott,
vagy aláírás nélküli kérdések túlnyomó része még most is Koreával kapcsolatos. Az egyik szövőnő
azt kérdezte, hogy a Szovjetunió
és a népi demokratikus országok
hogyan segítik a koreai testvérnép
újjáépítését. Egy másik dolgozó a
koreai békebizottság munkája felől érdeklődött. Ezenkívül a dolgozók érdeklődésének előterében áll
a francia sztrájkmozgalom és a
német kérdés.

CÍLM3GYHR0RSZAG
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üzemek
ládái

I dáját több szegedi üzemben követték. A Szegedi Kenderfonógyárban
például a dolgozók kérésére
két
héttel ezelőtt 10 „Kérdezz—felelek"
ládát állítottak fel. A ládákat maguk az üzem dolgozói készítették.
Mindet világoskék színűre be is
festették. A legnagyobb létszámú
üzemrészben, az előfonóban
két
ládát helyeztek el. A kis ládákban
már sok kérdés gyűlt össze, amelyekre az első válaszadásnál rövidesen feleletet kapnak.

A Szegedi Textilművekben,
a
Ruhagyárban, a Paprikafeldolgozó
Vállalatnál és még több más üzemtón várják a dolgozók kérdéseit a
kis békeládák. A városi békebizottság most elhatározta, hogy a legfontosabb kérdésekre a városi tanács által rövidesen felállításra kerülő hangszórókon keresztül békefélórák keretétón adja meg a választ. így a város
több pontján
a dolgozók
Az Ujszegedi
Kender- és Len- egyszerre hallhatják
szövőgyár békebizottságainak
pél- kérdéseik megválaszolását.

SZEGEDI JEGYZETEK
Zászlófelvonás
kiáltja
Rövid,
é^s csen- tisztelegj! —
hangon,
getés jelzi a zászló- tiszta, erős
emelve
felvonás kezdetét. A homlokához
tanítónőképző
gya. a kezét. A két kiközépső
korlóiskolájának
ap- sebb és a
zászló lassan
ró
növendékei
vi- nagy
gyázz-állá&ba mere- emelkedtik a magasvednek, majd
egy- ba.
—
Pajtások,
ezt
mást lökdösve, tola,,Leng,
kodnak
az ajtóhoz. énekeljük:
Minden reggel meg- messze lebeg ..
ismétlődő
versengés
Most
a félkörben
folyik
az elsőségért. álló
gyermekcsoport
Mindenki az első sor- rázendít
a
kedvelt
ba akar állni,
ami. indulóra:
„Leng.mcsz.
kor az úttörő-zászló sze lebeg, hös harcra
magasra
lendül
a vezet győztes magyar
zászló rúdján.
zászlónk. •."
A
kisfiúk
éneke
A kis úttörő-jelöltek rendezett, páros egybevegyül a kisénekével. A
sorokban vonulnak ki lányok
a folyosóra,
ahol a második emeleten és
zászlósor elolt már ott a földszinten egy pil
megállnak a
áll a rangidős ne- lanatra
„A
gyedikes
vezető is tanítónő-jelöltek:
zászlófelaz
elkövetkező ve- kicsilcnél
zénylésre
reszeli a vonás van" — jegyzik
torkát, ő már nyak. meg, s mosolyogva iskendős pajtds, a paj- merik fel egyik-máleltásesalád tagja, jövnre sik tanítványuk
kes hangját,
úttörő lesz- Ez a
Az ének után a paj
dat magabiztossá tetásvezető tanítónő lép
szi viselkedésé'•
— Csapat, zászlóra a kör közepére és ki-

iűzi a heH feladatokat.
A hétfői zászlófelvonásnak mindig ünnepélyes jellege van.
Uj hét kezdődik, új
feladatok állnak a kispajtások
előtt. Ezt
az
ünnepélyességet
szolgálják a szavalatok is, mely ekei fel,
•váltva
vállal egyegy tanuló.
A falhoz
simulva,
s-.égyellős ajkbigyesztéssel két első osztályos kislány
tűnik
fel a folyosón- Ök
bizony elkéstek. A tanítónő rosszalón csóválja
fejét
fAéjük.
Ma a kicsiknél is ritkaság és szégyenbe
zésszámba megy
a
késés.
A
zászlófelvonás
egy pattogó vezénylőmondattal ér
véget:
„Csapat,
munkára
oszolj/"
Néhány
perc múlva felhangzik a tanításra hívó csengő.
F. 1.

Süli Rozália az Ujszegedi Kender- és Lenszövő Vállalatnál dolgozik. Nemrég nyerte el „A textilszakma legjobb bizalmija"
kitüntetést. Mintaszerűen
irányítja
csoportját, amely népes, kis családhoz hasonlít. Minden problémát
közösen beszélnek meg és közösen is határoznak egy-egy
vitás
kérdéstón.
Néhány napja izgatott készülődés
folyt a kis csoportban. Szakszervezeti választások előtt állottak. Süli Rozália hírül adta mindegyiknek, hogy az ő csoportjukban választanak először bizalmit és ennek
a választásnak

mintaszerűen keli
iezajlania. Többen
elhatározták,
hogy majd felszólalnak,
elmondják, miképpen látják Süli Rozália
bizalmi munkáját.
Kedden
délutáni
műszakban
dolgoznak. Már jónéhányan
egy
óra előtt munkaruhába
öltözve
siettek a DISZ-terembe. Süli Rozália
mindegyiküket
megelőzte,
jóval előbb megjelent.
Sorba gyülekeztek a vendégek
is: a Jutaárugyárból, a Ruhagyárból, a Textilművekből, a Szegedi
Kenderfonógyárbó, hogy meghallgassák, hogyan zajlik le a mintabizalmiválasztás. Mindenki arcán
várakozás tükröződött, mert ehhez a bizalmiválasztáshoz
hasonlóan akarják levezetni üzemüktón ls a legkisebb szakszervezeti
szerv újraválasztását.
Az Ujszegedi Kenderés Lenszövő Vállalat
üzemi bizottsága
nevében Gárdián Józsefné
elvtársnő üdvözölte a megjelenteket
és átadta a szót Süli Rozáliának,

aki beszámolt
munkájáról,

az eddig

végzett szövő Vállalatnál tartott
mintabizalmiválasztás
sok
tanulságot
— Nekem jutott az a megtisz- nyújtott az ott résztvevőknek. Megteltetés — mondortta beszéde ele- mutatta, hogy a bizalmicsoportok
jén Süli Rozália —, hogy elsőnek tagjait jól elő kell készíteni a váazok
bátran eltartsam meg a választást. Országos lasztásra, hogy
viszonylatban „A textilszakma leg- mondják észrevételeiket a bizalmi
jobb bizalmija" címmel tüntettek beszámolója után az eddig végzett
ki. Ezt úgy értem el, hogy a párt munkájáról. Itt nem volt elég alaés a SZOT határozatait figyelembe pos az előkészítés. Nehezen indult
bírálat
véve
csoportom
érdekvédelmét a hozzászólás és kevés
mindenkor szívügyemnek tekintet- hangzott el. Helyes lett volna, ha
a beszámolót is bírálják, mert abtem,
ból hiányzott az, hogy a csoport
A későbbiekben
arról
beszélt, tagjai hogyan küzdenek a termehogy a szakszervezet hivatott a lés fokozásáért. Megmutatta
azt
munkaverseny gazdája
szerepet is ez a választás, hogy az üzemi
betölteni, s bevonni
a verseny- bizottság részéről több segítséget
mozgalomba a dolgozók széles tö- kell adni a bizalmiválasztások simegét és serkenteni a még
na- keréhez.
gyobb eredmények elérésére.
A kisebb hibáktól eltekintve, jó«— Csoportom minden egyes tag- nak kell értékelni a minta-bizalmija
bekapcsolódott
a
szocialista választást. Süli elvtársnő bátran
munkaversenytó és termelésük fo- kiállt csoportja elé és elmondta az
kozásával harcolnak az életszín- eredményeket, de azokat a
vonal emeléséért — fejezte tó beszámolóját.

hibákat is,

A beszéd elhangzása után a csoport tagjai szólaltak fel. Elmon- amelyek gátolták eddigi munkáját.
dották, hogy Süli Rozália jól meg- Jól működött a választáson a kis
üzemi háromszög is. A pártcsoportállta a helyét, mint bizalmi.
vezető, Kiss
Istvánné
elvtársnő
Bírálat is hangzott el
iránymutatóan szólt hozzá és jobb
munkára serkentette a bizalmicsomunkájáról, hogy a szakszervezeti port tagjait. A művezető, SZÍVÓS
járulék pontos beszedésével, a re- István elvtárs a kollektíva jó munszortosok vezetésbe való bevoná- kájáról beszélt és a legmesszebbsával többet kell törődnie.
menő támogatásra tett ígéretet. Az
legkisebb
Újra Süli Rozáliát jelölték
a újonnan megválasztott
Rocsoport tagjai bizalminak. Válasz- szakszervezeti szer nek Süli
tottak egy TT felelőst Császár Ist- zália, a szakma legjobb bizalmija
vánné, és egy munkavédelmi meg- vezetésével ezután még jobb munbízottat Balázs Józsefné személyé- kát kell végezniök. az új feladatok,
a termelésben
való fokozottabb
ben.
Az Ujszegedi Kender- és Len- helytállásra való mozgósításban.

A Csongrád-Békési Borlorgalmí Vállalat dolgozói új gépekkel,
modern leiszereléssel várják az idei szűretet
Néhány

nap

múlva

megkezdődik a szüret. Dolgozó parasztjaink
szinte
naponta né®ik
ivet: szőlő-terméseiket.
Vizsgálgatják, éreftck-e a szamok.
Szüretelni is időben kell. Dolgozó paraszfa
ságunk ma már tudja, hogy a szőlőből « boron kívül gyógyszer, tápszer és sok más értékes anyag ké.
szül,
amely a
dolgozók egészségét. anyagi
felemelkedését
szolgálja. Tudják ezt a Csongrád-Békési Borforgalmi Válfajat dolgozói
és ezért már
hónapokkal
ezelőtt
készültek az idei szüret gyors ós
időbeni
lebonyolítására.
A
felvásárló és
a feldolgozó pincék
most m á r teljesen tisztán, készenlétben várják az új szőlőt.
A z előkészítési munka nem ment
könnyen a vállalatnál- Sok nehéz,
•séggel
kellett megküzdeniok
a
dolgozóknak.
,j

A vállalat

készítő munkák kezdetén a begyüj.
tő telepek dolgozói versenyre hívták ki egymást. Elhatározták, hogy
szívósara és odaadóan harcolnak
azért, hegy tervüket mielőbb teljesíthessék.

István, Rácz Ferenc is jó és szorgalmas munkával segítette elö a szüret
végrehajtásának
zavartalan
biztosítását.

A fizika! dolgozók j ó
munkája
mellett
Sajó Gyufa igazgató elvtárs és a vállalat műszaki ós adminisztratív dolgozói is nagy segít,
ségot nyújtottak ahhoz, hogy a ?zi te
ret idejére már teljesen készenlét,
ben álljanak. A műszaki
osztály
dolgozói közül
Savanya
István.
Börcsök János, Rácz Józsefné, Takács Sándor és Savanya Imre végzett kiváló munkát. A
begyűjtési
osztályon
Nyitrai Imre,
Kaczur
Lajos és Ágai Gusztáv is kiváló
munkával
járult hozzá az eredmények eléréséhez. Szényei
Mihály,
Kalocsai Vilmos,
Nagy Solymosi

a vállalat fizikai dolgozói
megkezdik munkájukat, hogv 'ervüket
mielőbb valóm
válthassák.
Ez
azonban még nem biztosítja teljes
mértékben a szüret, a szőlő- ré a
borbegyüjtés
zavartalanságát.
A
siker egyik fontos előfeltétele az
is,
hogy dolgozó
parasztságunk
mielőbb eleget tegyen beadási kötelezettségének.
Gondoljon
arra,
hogy hazafias kötelességének mielőbbi teljesítése a kormány programmjának
megvalósulási' segi'i
elő. amely
jelentős
hozzájárulás
életszínvonalunk
emeléséhez,
a
jobb élet biztosításához-

Néhány

nap

múlva

vexetósége

de maguk a dolgozók is az elmúlt
esztendőben sok hibát követtek el.
Annak ellenére, hogy lát'ák a flzü.
ret közeledtét még sem tettek meg
mindent azért, hogy a szőlő, és a
borbegyüjtés minden zökkenő nélkül menjen végbe. A begyűjtésben
éis a szőlő feldolgozásánál
is jelentós hibák mutatkoztak. A vállalat nem rendelkezett kellő meny.
nyiségű préssel, hordóval és egyéb
felszereléssel, s ezért ez a munka
is vontatottan haladt.
A Borforga'-imi Vállalat
vezetősége már
hónapokkal ezelőtt politikai és szakmai tanfolyamot szer_
vezeti azoknak, akik a
munkájuk
során a
legközvetlenebb
kapcso.
latba kerülnek majd a dolgozó parasztsággal. Ugyanakkor ebben az
évben nem kevesebb, mint 278.000
forint beruházással — ebből
számos új géppel, hordóval,
káddal
bővíte'te felszerelését a begyűjtés
zavartafan lebonyolítása
eredében.
Mindezek mellett 12 szölőprést is
készíttetett hulfadókianyagból, amelyek nagy
teljesítményükkel biztosítják majd a szüret, illetve
a
begyűjtés zavartalanságát.

A dolgozók levelei nyomán.
Biztosítják az őrlés meggyorsítását
a dorozsmai malomban

Augusztus
végén
Dorozsmáról
Nagy Ferenc elvtárstól
kaptunk
levelet. Beszámolt arról, az áldatlan állapotról, ami a dorozsmai
lisztcseretelepen tapasztalható. Állandóan 15—20 kocsi, talicska várakozott a cseretelep előtt. Az is
előfordult, hogy egy-egy kocsinak
két-három nap is oda kellett állni,
mire rákerült a sor, hogy a búzát
kicseréljék. A dolgozó parasztokat
ez a várakozás a munkától vonta
elj hátráltatta a betakarítást. A
dejigozó parasztok
többször
elmbndták ezt kisgyűléseken, a helyi földművesszövetkezet vezetőségéhez is fordultak, biztosítsanak
több munkaerőt
a
cseretelepre,
hogy gyorsabban menjen a munka.
Intézkedjenek,
hogy
elegendő
rriennyiségű lisztet kapjon a cserételep, ne forduljon elö az, hogy
k fogyjon a liszt és a dolgozók
h ába
várakoznak.
Intézkedés
A vállalat
dolgoxói
a ionban nem történt és ezért forebben az
esztendőben több, mint dult Nagy elvtárs dolgozó paraszt30 ezer métermázsa szőlőt
gyűj- társai nevében is segítségért szertenek be.
Tudják
valamennyiem, kesztőségünkhöz.
hogy ez a feiadat nem könnyú do_
A levél igazságát, a helyzet súlog. Ezért harcolnak
lelkesen és
taodaadóan még a
ezüret előtt
a lyosságát a kiskundorozsmai
mrjnka gyors lebonyolítása elöfeL nács VB. elnökének, Németh Tmtételemeik biztosító síiért, a
szőlő- réné elvtársnőnek levele is igazolés a brrbegyüjtés ideje afatt más ta. Németh elvtársnő megírta,
a
fontos munka végzése fa — a szán- törhetetlen helyzet megjavítása vétás, a vetés — a dolgozó paraszt, ét többször fordultak a malomság feladata.
A válfafat dolgozói
ri egyesüléshez. A válasz
az
ezért elhatározták,
hogy az idei
olt,
nem
tudnak
több
lisztet
bizszüretet az
eddigieknél is
gyor.
sobban bonyolítják fa és
mindent osítani a dorozsmai cseretelep rémegtesznek azéit, hogy a többi mun- zére. Ugyancsak hasonló volt a
kák végzésében
ne hátráltassák álasz a földművesszövetkezet vedolgozó paraszt jajukat,
A z . fiö„
itősége részéről; nem tudnak ki*

segítő személyzetet biztosítani
a
| cseretelepre.
A tanács viszont nem akadályozhatta meg, hogy
a környékbeli
községek dolgozó parasztjai
ne
Dorozsmán, hanem a községükhöz
legközelebb eső cseretelepen cseréljék be gabonájukat.
A levelet szerkesztőségünk
továbbította. Most kaptuk meg a választ a Csongrádmegyei Malomipari Egyesülés igazgatójától, Dobó
Miklós elvtárstól. A hiányosságok
okát egész sor körülménnyel igyekezett magyarázni. De megtalálták,
ha kissé későn is, a hibák kijavításának módját is, amiről így ír
Dobó elvtárs:
„A panaszok megszüntetése érdekében azonnal felszólítottuk
a
kiskundorozsmai földművesszövetkezetet, hogy haladéktalanul
adjon a cseretelepre kellő kisegítő
munkaerőt, hogy munkaerőtón ne
legyen hiány. A Tisza Malmot pedig utasítottuk, hogy a dorozsmai
cseretelepet fokozottabban lássa el
őrleménnyel, nagyobb mennyiségű
csereörieményre kiutalt lisztet szállítsanak ki."

nipnivuok 15 pa
n é l k ü l ö z h e t e t l e n a z agitációs
munkába* ,
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ídött a Második Békekölcsön
kötvényeinek
orsolása a csepeli
sportcsarnokban
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művé;
1001

nyerfa

fa

0579
0921
0991
1354
1565
2380
2497
2503
2773
3061
3111
3237
3373
3587
3876
4048
5060
5227
5694
5975
500
nyert<
h
0027
0047
0139
0148
0202
0375
0521
0575
0771
0838
0866
0958
1084
1329
1350
1482
1545
1562
1895
2497
2497
2593
2667
2853
2870
2954
2955
3157
3171
3310
3539
3552
3560
3606
3665
3676
3760
3867
3940
5240
5283
5309
5720
5863
6091
0580
8623
6690
G904
7164
21
né
ki
0061
0216
0263
0281
0317
0350
0353
0357
0415
0418
0430
0636
0676
0856
0882
0896
0966
0981
1072

1121

1193
1310
1384
1540
1583
1609
1647
1656
1789
1801
1850
1861
1946
1956
1971
1986
2066

[án többezerfoi
jelenlétében

K[ári t R á t h o n v i Róbert és a Har•Anyi együttes — szórakoztatták a
Mátyás Ársodik Uékeköl- megjelenteket, majd
pád pénzügyminiszteri osztályvezecsepeli sporttő, a sorsolási
bizottság
elnöke
neves fővárosi mondott beszédet.
A z első sorsolási
Uapoj kisorFerenc. To'nai

112
>84
105
159
167
119
122
158
142
101
134
147
ri7
121
r35
r43
'58
109
113
127
162
165
173
183
98
!24
[91
106
198
102
124
>65
[68
[77
105
106
131
302
)47
305
392
[396
343
962
999
130
141
224
311
339
363
474
575
645
799
889
943
102
568
618
669
674
880

401—500
001—100
201—330
501—600
001—100
801—900
201—300
701—800
901—1000
001—i 00
201—300
•101—5»0
001—100
101—200
901—1000
901—1000
801—900
801—900
601—700
301—400
601—700
901—1000
801—900
901—1000
291—30C
901—1000
701—800
001—100
601—700
301—400
501—600
001—100
703—800
401—500
101- -200
801—900
401—500
601—700
801—900
401—500
901—1000
601—700
101-200
701—800
401—500
101--200
701—300
901—1090
501—000
501—600
101—ao
301—400
801—4)00
201—300
001—100
001—100
001—10c
1 0 1 — 20C

501—600
001—1000
201—30C
401—500
001—100

50.000 furmint
nyert egyenkénti húzással:
76
591
3352
3852
5153

707
456
646
753
30.

25.000 forintot
nyert egyenkent! liú/.ással:
173
185
196
366
616
1828
781
3557
648
5497
259
5809
10.000 forintot
nyert egyenkénti hozással:
475
74
309
172
423
421
223
739
489
944
831'
1248
639
1309
545
1400
735
1613
563
2081
350
2242
873
2534
>88
3482
537
3496
823
3963
908
4045
430
5065
570
5703
21
5808
186
5953
2U
6592
876
6602
867
6662
752
6843
803
7170
5000 forintot
nyert egyenkénti húzással
331
11
919
47
363
127
738
130
_ 159 < ] 278

302
448
522
529
613
647
682
724
844
851
951
1004
1085
1096
1275
1326
1328
1332
1451
1594
1888
2066
2100
2119
2184
2191
2341
2378
2389
2422
2423
2471
2540
2639
2688
2850
2859
2892
2947
2996
3096
3138
3179
3198
3357
3471
3473
3478
3508
3"08
3672
3679
3770
3775
3786
3801
3809
3895
3920
3926
3934
4053
4063
4073
4085
.5003
5071
5080
5253
5446
5529
5540
5651
5553
5587

>
i

f
'
i
i
;

4
*
4
'

M
492
57
494
956
242
840
i;5
45,
877
999
910
757
153
722
812
396
883
432
350

2

196
333
265
384
774
91 7
173
460
629
203
433
96
136
297
327
920
593
249
460

180
860
740
967
766
737
762

v

^
J
'
*
f
*
'
t

?
>

65
135
614
638
821
40
693
491
242
132
837
67
195
502
232
784
137
854
149
549
999
567
452
203
114
248
422
411

5602
22
605
5733
503
5955
966
6007
175
6094
551
6559
159
6592
757
6669
991
7154
50.000 forintot
nyert egyenkénti házassal:
6747
169
300 forintot
nyertek sorozathúzással:
0011
301—400
901—1000
0047
401—500
0074
701—800
0076
601—700
0111
301—400
0127
701—800
0130
201—300
0159
301—400
0172
101—200
0185
401—500
0300
001—100
0302
901—1000
0330
101—200
0366
901—1000
0406
401—500
0421
401—500
0448
201—330
0509
001—100
0522
601—700
0524
401—500
9529
101—200
0590
401—500
0591
901—1000
0613
201—300
0647
101—200
0663
801—900
0682
101—200
0724
201—300
0739
501—600
0783
701—800
0827
401—500
0844
801—900
0851
101—200
0866
601—700
0923
401-500
0944
901—1000
0951
001-100
0990
901—1000
1004
301—400
1017
701—800
1085
801—900
1091
401—500
1096
301—400
1099
901—1C00
1113
301—400
1143
801—900
1248
701—800
1275
301—400
1282
601—700
1309
701—800
1314
801— 9C0
1326
301—400
1328
801—900
1332
501—600
1400
401—5C0
1407
401—500
1451
901—1000
1481
301—400
1594

so.tak 5 darab 50.000 f rintű s aagy
nyereményt, 10 darab 15.030. 121
carab 5000- forintos n i g y
nyeren u n y t . továbbá 2000 darab
.000
forintos őOOO darab 500
forintos,
20 000 darab 300
í o r a t o s nyereményt és 10.000 darab törlesztést.
1613
1771
1818
1828
1837
1888
2007
2023
2066
2081
2100
2110
2170
2184
2191
2199
2238
2242
2266
2341
2378
2389
2471
2422
2423
2465
2481
2492
2523
2534
2540
2639
2688
2700
2792
2837
2850
2859
2865
2892
2914
2947
2996
3001
3096
3138
3179
3198
3221
3271
3316
3352
3357
3374
3471
3473
3478
3482
3496
3508
3508
3557
3582
3672
3679
3698
3770
3775
3786
3801
8809

701—800
201—300
601—700
601—700
101—200
001—1C0
501—600
101—200
.101—200
501—600
301—400
201—300
601—700
501—600
701—800
801—900
901—1C00
301—400
401—500
901—1000
101—200
401—500
401—500
C01—700
201—300
001—100
501—600
901—1000
501—600
801—900
001—100
101—200
201—3C0
701—800
501—600
501—600
301—400
901—1000
601—700
501—600
501—600
201—300
401—500
501—6C0
101—200
801—900
701—800
901-1000
301—400
901—1000
901—1000
601—700
701—800
301—400
701—800
701—800
001—100
501—600
501—600
101—200
601—700
701—800
801—900
601—7C0
801—900
201—300
001—100
601—7C0
401—500
201—300
101—200

3832
3833
3835
3852
3895
3920
3920
3934
3963
4045
4053
4073
4063
4085
5003
5065
5071
5080
5084
5153
5193
5253
5384
5445
5446
5497
5529
5551
5540
5553
5563
5587
5589
5602
5703
5733
5755
5808
5809
5836
5896
5914
5918
5953
5953
5955
6007
6065
6080
6094
6512
6538
6559
6592
6592
6602
6636
6657
6662
6669
6670
6703
6747
6754
6790
6874
6878
7154
7170
7183

601—700
901—1000
201—400
701—800
801-900
001—100
101—2C0
501-600
801—900
901—1000
201—300
101—200
701—800
801-900
101—200
401—500
501—600
901—1000
901—1000
301—4C0
001—100
501—600
101—200
501—600
401—500
601—700
201—300
201—300
101—200
401—500
901—1000
401—500
201—300
001—100
501—600
601—700
601—700
001—100
201—300
401—500
701—800
001—100
301—400
001—100
101—200
501—6C0
901—1000
201—300
501—600
101—200
501—600
001—100
501—600
101—200
201—300
801—900
801—9C0
901—1000
801—900
701—800
801—900
801—900
101—200
601—700
301—400
801—9C0
601—700
901—1000
801—900
701—800

18.

Megnyílt a Takarékpénztár betétgyűjtő és kifizető helye
Az Országos Takarékpénztár vezetősége elhatározta, hogy
folyó
h ó 15-én az Aradi vértanúk tere 3.
szám alatt betétgyűjtő és kifizető
helyet nyit meg.
A vállalat vezetősége ezzel
az
intézkedésével a dolgozók kényelmét akarja szolgálni. Lehetővé kív á n j a tenni, hogy a dolgozók, a
környék
lakossága
lakóhelyéhez
közel találja meg a Takarékpénztárt, a nép b a n k j á t , hogy ott he-

lyezhesse el megtakarított összegét, ótt válthassa be kisorsolt államkölcsönkötvényeit, esedékes kamatszelvényeit és ezen t ú l m e n ő e n
ott kaphasson meg m i n d e n felvilágosítást.
Az életszínvonal á l l a n d ó és folyamatos emelkedése m i n d több és
több lehetőséget
fog nyújtani
a
dolgozóknak kisebb-nagyobb összegek megtakarítására, a takarékbetétek nagyobbarányu felhasználására.

SPORT
Dócon is éled a sporté'et
Dóc községben eddig
egyálla/án
nem tettek semmit az MHK próbákért. A községnek nem volt snortfe.
tetőse, a tanács sem sokat törőd "itt
azzal, hogy sporto]-e a közaég Ifjútóga.
Gyökeres változás ál|.t:t be a Község sportále'ében.
amió'-a a sport,
ügyek intézését Kanta József sporttár*. a
levezényi állami
gazdaság
perceorai
üzemegységének dolgozója
vette a kezébe Már vatóniMn sportnapot ts rendezett az állami gazdaság üzemegysége ée a község lolgo.
zól részérő. A verweuyre az éljnml
gazdaság dolgozóinak
fúvóezonekara
vidám zeneszóval hívta a fiatalokat,
a versenyzőket és az első megmozduláson már 12 férfi és 2 női dolgozó tette |e az MHK részpróbáit. A
JTSB két aktívát küldött Kanta e ! v
tárw segítségére, aki a katon8i szol.
gálata a|att szerzett tudása nurpján
Hat város Béke kupa
versenye

motoros

Vasárnap
dé|e«ő t 9 órai kezdet,
tel a Belváros utcáin
tartják meg
hat város Béke-kuoa
háztömbkörüH
motoros bajnokságát. A
versenyen
Hódmezővásárhely Szentes, Orosháza.
Békéscsaba. Gyula és Szeged motorosai vesznek részt.
Kosárlabda ranqadó
A rókusi tornacsarnokban szombaton délután 6 órai kezdettel tartják
meg a Szegedi Postás—Szegedi Honvéd megyei I. o. bajnoki, nöl i;ang_
adó kosárlabda mérkőzési. 7 órakor
a két egyesület tartalék csapatai küzdenek a bajnokságért.

szervezi az Ifjúságot Az MHK lest.
nevelési rendszer
megkedvelietésévai
tette meg az első lépéseket a sport
terén.
A percsorai üzemegységnek a ievetényi állami gazdaságtól már ebben
az esztendőben 3000 forintot keljeit
voina kapnia sportcélokra, de ezt az
összeget még a mai napig sem túllátták el Dócra. A Szeged Járási TSB
arra kér' a levelényi állami gazda
ság vezetőségét, hogy a
percsorai
üzemegység részére az
előirányzott
ősszegből sürgősen
szerezze be
»
w.ükségea
sportfelszerelést és azokat adta át ez üzemegység dolgozóinak. Hisszük, hogy a támogatós nem
marad el.
Ne
feledjék:
Ifjúságunk
részére
alkotmányunk biztosítja a
sportolás
lehe őségét
(Oani Imre)
kézilabda
középdöntők
küzdelmeit
Az első fordulóra szombaton reggel
fél 9-kor kerül sor, etőt'a 8 órakor
tartják az ünnepélyes megnyitó', meK-en beszédet mond Kun Lajos elvtárs, a VTSB elnöke. A második forduló szombaton
délután 2 órakor
kezdődik, a harmadik fordulót
var.
Súrnap délelőtt 9 órakor
rendezik
meg.
Sz. Honvéd—Bp. Légierők birkőzó
mérkőzés
A rókust tornacsarnokban vanárnap
este fél 7 órai kezde tei tartják meg
« Szegedi Honvéd—Bp. légierők szabadfogású, barátságos b'rkótó mérkőzését.

MOSZKVABAN VENDÉGSZEREPEL
AZ
OSZTRÁK
RAPID LABDARUGÓ
reqqal kezdődnek a kézi.
CSAPATA
labda középdöntők
Bécs. Az osztrák Rapid labdarugó
14-én
Moszkvában
Az újszeged! Ságvári Endre páltyán csapata október
vendégszerepel.
tartják meg az ortzágos férfi és női
Szombat

IDŐJARASJELENTÉS
Várható
Időjárás
péntek estiq: Változó
felhőzet, |eqfeljebb néhány he.
lyen kisebb zápor
eső. az Alföldön és
ai völgyekben h;PÉNTEK
lyenkínt
hajnali
köd Mérsékelt dé|-keleti, dé|i szél, a
hőmérséklet tovább emelkedik
Várható hőmérsékleti értékek
az
orszáq terü|etére: Péntek >-eune| 12
—15, délben 23—26 fok között.
1953
SZEPTEMBERI

18

MOZI
Szabadság:
A boidoqsáq
madara
(szeptember 30-tg).
Vörös Csillag:
Gorkij (szeptember
20-ig).
Fáklya: Elveszett melódiák
(szeptember 20-ig).
Az előadások háromnegyed 6 és 8
órakor kezdődnqk.
MUZEUM

*

Pártkirek

Értesítjük e propagandista kon.
forencie vezető elvtársakat.
hogy
1953. I X . 19-én délután 14 órakor
a Pártokt a tók Házában a 9 hetes
egyéni tanuhlsos
nyári p r o p a g a n ,
distaképzö
tanfolyam
harmadik
témaköréből
propaganda konferen.
ciát tartunk.

Városi
Pártbizottság
Agit. prop. osztálya
F e l h í v j u k az alapszervezeti titkár elvtársak figyelmét, hogy
a
szeptember 24-re tervezett taggyűlések elmaradnak és helyette szeptember 24-én p á r t n a p o k a t t a r t u n k
m i n d e n pártszervezetünkben.
A p á r t n a p anyagát az elvtársak
megkapják. A t i t k á r elvtársak gondosan készüljenek fel a pártnapok
megtartására.

A'földi
restett paraszlbútorok
W.
állítás. Fejlődéstörténe I kiállítás, Móra Ferenc emlékkiállítás, Fehértó élőFenti gyorslista
közvetlenül
a világa kiállítás;
hétfő
kivételévol
húzás u t á n készült. Esetleges szám- mindennap 10 órától este 6 óráig.
A taggyűlések megtartására kéKÖNYVTAR
hibákért felelőssége n e m v á l l a l u n k .
sőbbi időpontban k a p n a k az elvSomogyi:
Délelőtt 10 órától este
7.1g. (Könyvkölcsönzée: délután 2 tői társak értesítést.
es e 6 óráig).
Városi Pártbizottság
A könvvtár nyitvatartási tdele: OlNyűg a t-Ném et ország továbbra
is kénytelen
Agit.-Prop. Osztály
vasóterem: 10-től 21 óráig
hétfőn:
14-től 21 óráig; vasdrnap : 9-től 13
jóvátételt fizetni
a nyugati
hatalmaknak
óráig. Kölcsönzés: 12 tői 20
óráig:
A z e l m ú l t héten a beérkezett
hétfőn: 14JŐ1 20
óráig;
vasárnap
hogy 9-től 13 óráig
Berlin (MTI). Ar. Adenauer-klikk iaxnát leleplezve, h í r ü l adja.
TOTÓ-szelvények száma
Járási Könyvtár
(Sztálin krt
54.
a választási
előkészületek
során a nyugatnémet k o r m á n y
képvisemegközelítette a
kölcsönzés
felnőtteknek szerda
azt állította, hogy
Nyugiat-Nómet- lői kedden a hamburgi kikö'őben jó. sz.)
kivételével minden
hétköznap d u.
ország nem friet többé
jóvátétel® vátételként
átadták
az amerikai 4-től este 7 óráig
Vasárnap d. e.
a nyugati hatalmaknakmegszálló hatóságoknak az .,Arm- 9—12 óráig.
A szelvényszám rohamos
Gorkij könyvtár nyitvatartási ideje:
A „Hamburger AbendWatf" m i s t gast" és a „Passagier" személyszál. Hétfőn szünnap.
emelkedésével nőtt a nyekedd: 8-tól 12-ig.
Adenauerék hazug
propagandaszó. lító h a j ó k a t .
fél 1-től fél 4-ig. szerda
szünnap,
reményalap is.
csütörtökön lO.tői 2-'g, 3-:ól 7-12.
12 találatra
49.075.— Ft,
pénteken
8-tó; 12-ig. fél 1-től fél
11 találatra
1782.— Ft,
4-ig. szombaton 10 tői 2-lg, 3"tői 7
óráig, vasárnap 9"től I2-ig.
10 találatra
162.— Ft
Az Egveteml Könyvtár nyitvatartási
nyeremény esett.
Ideje: Olvasóterem: lO.töt 21 óráig:
Biztosítsa még m a tipvasárnap:
Kasscl (ADN)•
A Német Szociál. térium jelentése szerint Sir Charles héjfőn: 14-tö| 21 óráig:
szelvény szükségletét.
tábornokot neveztek ki 9-től 13 óráig Kölcsönzés: 12.tői 20
demokrata Párt
é*
Németország F . Loswen
óráig: hétfőn: 14-től 20 óráig: vasár©
távolkeleti
szárazföldi nap O.től 13 óráig.
Kommunista P á r t j a
önkormány- az angol
főparancsnokává Sir Charles
zati
képviselői
akcióegységükkel erek
tábornok
helyére,
győzelmet értek el Eiterhagen hes. F- Keightley
A RÁDIÓ MAI MŰSORA:
szárazseni helységben. A két párt önkor, akit a középkeleti angol
Szeptember 18, péntek
népdalok, 8 50 Népi zene, 9.20 Gyérfőparancsnokává nemányza'i
képviselőd
egységesen földi haderők
Kossuth rádió
mekrádió, 10 Hírek, 10.10 CsajkovGeorg
Lange
szociáldemokrata veztek ki.
5 Falurádió, 5.30 Hírek, 5 45 Reg- szkij műveibői. 10.30 óvodások m ű .
geli zene. 5.50 Torna 6 Levelezők sora, 10.50 Gyermekrádió, 11 Opemunkást
választották
polgármesjelentik, 6 45 Liipszem'e, 7.05 Hang- rarészlet 11.25 Versenyhlradó.
15
terré.
Brüsszel (TASZSZ).
Szeptember lemezek, 8.05 Kórus, 11.30 Balottze- Népi ogyü'tes, 15.30 Keglnyrész'ct. 15
ne 12 Hirek. 12.10 Szórakoztató ze_ óra 53 Szlovák kórusok, 16.10 Szív
•
13-án Brüsszelben megtartották
a ne' 12.30 Magvar népdalok, 15 Ope- küldi. 16.50 Balettzene. 17.05 HangBrüsszel (MTI). A „ D P A " közlé- „Dnapeau R o u g e " — Belgium K o m . rakórusok. 13.30
Népdal ciklus, 14 lemezek 17.40 Vála-z levelekre, 17
se szerint az úgynevezett Benelux, munista P á r t j a lapjának —
hagyó, óra: 15 Úttörő híradó 14.55 Rádló- óra 50 Magvar nóták. 18 40 Szatíra,
or, 15.30 Ének, 16.10 Előadás. 19.10 Előadáe 19.45 Sno"t
állumok (Belgium, Hollandia, Luxom, mányos ünnepit, amelyet tömegtün- együt
16.20
Úttörő
sporthíradó
1640
burg) miniszteri értekezletét, ame- tetés nyitott meg.
Orosz nyelvlecke. 17
Hírek. 17 10
DÉLMAGYARORSZÁG
lyet
eredetileg
október
elején
politikai napilap
A gyűlésen Belgium Kommunüsla Előadás. 17.25 Népek dalai, 18 Előadás,
10
10
Tánczene
10
Hangos
út.
Felelős
szerkesztő és kiadó:
akartak megtartani,
október
16- P á r t j á n a k
titkárai, J . Tervfve és ság, 20 Tfz perc külpolitika.
20.10
ZOMBORI JÁNOS
6 r a halasztották. Az értekezleten a Bert V a n Hoorik beszé'tak.
Jutalomműfor, 20.40 Szlmfónikus zeSzerkeszti- a szerkesztőbizottság
Benelux, államok
külügygazdanekar. 21.40
Tánczene 22
Hírek, Szerkesztőség: Szeged. Lentn-u. 11.
A reakciós elemek
megkísérel- sport, 22.25 Népt zenekor. 22.55 ElőTelefon: 35-35 és 40-80
sági, külkereskedelmi és
pénzügyték, hogy nveg/avarjók n tüntetést, adás. 23.25 Német tánczene, 24 Hf- Kiadóhivatal; Szeged Klauzál tér 3miniszterei vesznek részt.
rek.
Telefon: 31—16 és 35-00
de ez a kísérlet az ünnepély rész'Petőfi rádió
vcvöineík fegyelmezettsége és szerCsongrádmegyei Nyomdaipari
8 Vidám zene, 6.4.5 Torna. 7 Fú.
következtében
ered- vónindulók. 7.35 Dalok éa hangszerVállalat. Szeged
London (MTI).
A z „ A F P " közié. vezettsége
exólók. 8.15 Katonadaipk. 8.38 Kinai
Felelős vezetői Vtncza György
&o szerint a z angol
hadügyminisz- ménytelennek bizonyult.

220.000 darabot

A külpolitika

*
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