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A Szolnoki Kiskereskedelmi Vállalattal folyó párosversenyben 

a Csongrádinegyei Népbolt került az élre 
I L Y E N A K U L Á K ! 

A közellátás kérdése az osztály | A Csongrádmcgvei Népholt ered-
harc egyik leglontosahb területévé ményeinek biztositásál segíti elő 
vált — mondotfa Gerő elviárs kon- j az is, hogv a versenv eredményeit 

közötti párosverseny 
Nagy gondot fordít a 

gresszusi beszéltében. — Az ellen-
ség az eddigi súlyos vereség után 
az irányt arra vette, hogy zavarl 
keltsen és népi demokráciánkat a 
közellátás vonalán lámadja. Lázi-
tásnál, sorbanáOásnál, árufellialmo-
zásnál mindenütjt megtaláljuk az el-
lenség kezét. Ezeknek a támadá-
soknak a visszaverésében nagy fel- j l í i s 4 g á dolgozók 
adatok várnak a belkereskedelem, 
az áruforgalom biztos és pontos le-
bonyolítására. Meg kell találni a 
módot, hogy a kereskedelemből k;-
küszöböl jiik aaokat a hiányosságo-
kat, mciyeket az ellenség felhasz-
nálhat és fel is használ. A hibák 
k.küszöbölését biztosítja ezen a te-
rületen is a raunkaverseny kiszéle-
sítése. Fokozott jó munkát s egy-
ben pontos ellenőrzést is jelent ez. 

Március 2-án kötött bosszúlejá-
ratú párosverseiíyszerződést a Cson-
grádmegyei Népbolt a Szolnoki 
Kiskereskedelmi Vállalattal. Céljuk 

Sí, hogy 

állandóan tudatosítják a dolgozók-
kal. A kél vállalat versenyeredmé-
nyeit termelési értekezleteken is-
mertetik. Ezenkívül a nmnkaver-
senyhíradón keresztül napirenden 
tartják az, árudák és a dolgozók 

eredményeit. 
vállaiatveze-

s z a k m a i l o T Ú b b l i é p z é s é r e . 

a szocialista kereskede lmet 

mindjobban kifejlesszék és ezzel is 
biztosítsák ötéves tervünk sikerét. 
A versenypontokban többek között 
ott találjuk a forgalmi terv telje-
sítését, az anyagtakarékosság, mun-
kamódszerátadás, egyéni és a bol-
tok közötti munkaverseny kiszéle-
sítését és a dolgozók politikai ne-
velését. 

A március hónapban megtörténi 
kiértékelés azt mutatja, hogy a két 
vállalat közül a Csongrádmegye; 
Népbolt került az élre 102.2 s/.a 
zalckkal. Ezt az eredményt döntően 
elősegítette az árudák egymás kö-
zötti és a dolgozók egyéni verseny-
kezdeményezése. A 130-as szamu 
szentesi Ruhabolt például versenyre 
h'vta ki az anyagtakarékosság, ön-
költségcsökkentés, adminisztrációs 
munka pontos elvégzésérc a l^-oS 
számú csongrádi árudat. A kel 
piuda közötti verseny első negyed-
év' kiértékelése május hónapban 
történik meg. 

I R r n j ó eredményei t 

mutatkoznak a dolgozók kőzött 
folvó egyéni versenyben. Csongrád 
megyében „a legjobb eladó" Kré-
méi Hona ifjúmunkás, 180 szaza to-
kos eredményével vándorzászlót 
nyert. Ugyanígy a 101-es számú 
árudéban dolgozó Maka. Sándor 
tanuló a pontos kiszolgálásért szin-
tén vándorzászlót kapott. 

Gerő elvtárs kongresszusi beszá-
molóját áttanulmányozták a Cson-
grádmegyei Népbolt központi iro-
da jának " dolgozói és arra töreked-
tek. hogy az egyes helyeken meg-
lévő 

árnfe lha lmozAst megszüntessék. 

Igv sikerült például a Makón létre-
hozott Ruhabolt anyagellátásának 
73 százalékát a többi árudák áru-
feleslegéböl biztosítani. '.V normali-
zált raktárterv elkészítésével biz-

A Szegeden niííküdő hathetes bel-
kereskedelmi iskola mellett esti 
tanfolyamokat létesítettek. Itt az 
önként jelentkező dolgozók megis-
merkedtek a szocialista kereskede-
lem jelentőségével, valamint poli-
tikai oktatásban is részesültek. A 
dolgozók kérésére a jövő oktatási 
évben kiszélesítik ezeket az iskolá-
kat. Makón, Szentesen, Hódmező-
vásárhelyen és Csongrádon is meg-
alakulnak a szakmai továbbképző 
tanfolyamok, s ez biztosítja, hogy 
még több jóíkepzett szakembert tu-
dunk állítani a közellátás terüle-
tére. 

Ahhoz azonban, hogy a Cson-
grádmegyei Népbolt munkája még 
eredményesebb legyen, 

m e g k e l l j a v i l a n i 

a p o l i t i k a i m u n k á t . 

Hiányosság mutatkozik ezen a te-
rületen például Hódmezővásárhe-
lyen. A dolgozók nem járnak po-
litikai iskolára, elhanyagolják a 
Szabad Nép olvasását. 'A'z ilyen Ili 
ánvok melleit nincs biztosítva, hogy 
a szolnoki kiskereskedelmi válla-
lattal kölölt párosverseny első ne-
gyedévi kiértékelésénél újra a 
Csongrádmegyei Népbolt lesz az 
első. 

Még több gondot kell fordítani 
a politikai továbbképzésre. Az áru-
dák dolgozóinak is fel kell készül-
niük arra. hogv a közellátás terü-
letén lámadó ellenségre ismételten 
csapást tudjanak mérni. Fejlesz-
teni kell politikai tudásukat azért 
is. hogy a munkájukban felmerülő 
hibákat könnyebben meglássák, ki-
javítsák és ezáltal biztosítani tud-
jak a dolgozók zavartalan ellátá-
sát. 

Az ENSz-közcjyülés szavazógépe 
az USA parancsára megszavazta 
a Kínába irányuló szállítmányok 

zárlatát 
Newyork (TASzSz). Az ENSZ 

közgyűlése május 18_án tartott tel-
jes ülésen az amerikai kormány-
körök utasítására jóváhagyta azt 
a határozatot, hogy tiltsák el a Kí-
nába irányuló szállításokat. Ezt a 
határozatot 47-en szavazták meg. 
Afganisztán, Burma. Egyiptom. 
India, Indonézia, Pakisztán. Svéd-
ország és Szíria tartózkodott a sza-
vazástól. A Szovjetunió, az Ukrán 
Szovjet Szocialista Köztársaság, a 
Bjelorussz Szovjet Szocialista 
Köztársaság-. Lengyelország és 
Csehszlovákia küldötte sem vett 

részt a szavazásban, kijelentve, 
hogy a közgyűlés nem jogosult ha-
tározatot hozni ebben a kérdésben. 

J. A. Malik elvtárs, a Szovjet-
unió képviselője felszólalásában 
kijelentette: az Egyesült Államok 
arra törekszik, hogy az ENSZ. l 
saját agressziós eszközévé változ-
tassa az olyan jogellenes határo-
zatok segítségéve], mint amilyen a 
Kínába irányuló szállítások eltil-
tásáról hozott határozat, hangsú. 
lyozta, hogy az amerikai javaslat 
jogellenes. 

(Június elsejétől Szegeden is hekapeiolják 

a vezetékes rádiót 

A szegődi dolgozók olcsó áron hallgathatják 
a Kossuth es Petőfi adók műsorát 

Magyarországon a rádióelőfize-
tők szama nem áll arányban az or-
szág ipari fejlettségével. Népünk 
vezetői ezért az előttünk járó szov-
jet és lengyel tapasztalatok alap-
ján nálunk is megvalósítják a ve. 
zelékes rádiózást. Ezt mondta ki az 
ötéves tervtörvény is, amely elren-
deli, hogy „A dolgozó nép anyagi 
és kulturális életszínvonalának 
emelése érdekében a tervidőszak 
alatt tovább kell fejleszteni az or. 
szág rádiósítását ..." 

Az elmúlt hetekben Szegeden is 
megkezdték a vezetékes rádió sze-
relésének szervezését. Elsősorban a 
legszükségesebb területen, igy a 
Kossuth Lajos-sugárút, Párizsi, 

tosították a népboltok számára a I körút páratlan oldala és a Dam-
megfelelő mennyiségű árut. I janich.utca — egész a rókusi te-

Johnson amerikai szenátor századunk szégyenének mondja 
a koreai agressziót és javasolja az ellenségeskedések 

beszüntetését 
Washington (TASZSZ). Az észak-

koreai csapatok és a kinai önkén-
tesek újabb támadásáról szóló ko-
reai hírekkel kapcsolatban Johnson 
szenátor javaslatot terjesztett az 
amerikai szenátus elé, melyben in-
dítványozza: bocsássanak ki felhí-
vást a tiizélés beszüntetésére és a 
koreai fegyverszünet kihirdetésére 
június 2ö-i hatállyal. 

A javaslat felhív arra is, hogv a 
megjelölt napig „az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének csapatai vo-
nuljanak vissza a 38. szélességi fok-
tól délre, az északkoreai és kinai 
csapatok pedig a 38. szélességi fok-
tól északra". A javastat szövege a 
többi között igy hangzik: 

„Mivel teljes esztelenség lenne és 
nem volna méltó századunk embe-
reihez, ha megengednők, hogy egy 
harmadik világháború következté-
ben a civilizáció elpusztuljon, 

mivel a koreai háború szemmel-
láthatóan' kilátástalan konfliktus, 
amely bármelyik pillanatban világ-
égéssé válhat, minthogy az észak-
os délkoreaiak, a kínaiak és az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 
rsapalai, több mint egy millió em-
bert vesztettek és az egyetlen kon-
krét eddigi eredmény: a koreai 
népnek okozott leírhatatlan szenve-
dés, 

minthogy az USA népe hagyoma-
nvainál fogva a legnagyobb tiszte-
letet és ragaszkodást érzett és érez 
továbbra is a kinai nép iránt. 

minthogy az USA népe már régen 
glismerte a Monroe Doktrína he-

lyességét, amely Ázsiával kapcso-
latban nyitván kimondaná: „Ázsia 
az ázsiaiaké", minthogy az ameri-
kai nép politikája régtől fogva ab-
ban nyilvánul meg, hogy egyetlen 
országnak sem szabad arra töre-
kednie, hogy kormányzati formáját 
valamely más országra, vagy nép-
re kiterjessze, minthogy az isten-
félő és békeszerelő emberek szá-

melőig halárolt részén — kezdik 
meg a hálózat kiépítését. A rádió, 
leadó központ a Párizsi-körűt és a 
Hétvezér-utca sarkán lesz. Innen 
továbbítják a műsort a dolgozók 
lakására. Felkérjük az ezen terü-
leten lakókat, hogy az előnyök fi-
gyelembevételével május 25-ig je-
lentkezzenek Szeged I. postahiva-
tal, Széchenyi-tér 1. rádióoszlály. I . 
emelet 15. alatt a hangszórók fel-
szerelése végett, A vezetékes rádió 
működése június 1-én kezdődik. A 
vezetékes rádiózás nagy előnyöket 
biztosít a dolgozók számára. 

A dolgozóknak nem kell vevőké-
szüléket vásárolniok. A család meg-
takarítja azt a jelentős összeget, 
amelyet a készülékért kellene fizet, 
nie. A vezetékes rádió központi be-
rendezéseit, hangszóróit a vállalat, 
illetőleg a posta szerzi he. 

A vezetékes rádiót központilag 
tartják karban, ezért külön díjat 
nem kell fizetni. A rendes rádiónál 
mind a javítás költsége, mind az 
állandó osővásárlás költsége az 
előfizetőket terheli. Elmarad az 
antennaépítés költsége is. Azon a 
rádióállomáson, amely levegőn at 
kapja a hullámokat, jó vétel meg. 
felelő külső antenna nélkül el sem 
képzelhető. A vezetékes rádiónál a 
hangenergia a gócból jön. A dolgo-
zó villanyszámláját a rádiózás nem 
növeli. Ez évente és családonként 
kb. 100 forint megtakarítást jelent 
a vezetéskes rádióelőfizetőnél. A 

Képünk a dolgozó nép egyik ellenségét: Bakálity Gáborné 42 
holdlas szőregi kulákasszonvt mulatja be. Bakáiityné —, amint arról 
szerdai lapunkban beszámoltunk — egész áruházra való élelmiszert, 
ruhaanyagot, vásznakai, selymeket halmozóit össze, csakhogy elvonja 
szokat a dolgozóktól. A dolgozók ébersége azonban leleplezte aljas 
mesterkedéseit. Felvételünk Bakálitynéról készült üsszehalmnzntt s 
nagyrészt a földből kiásott élelmiszereinek egy részével. Az óriási 
mennyiségű kolbászt, sonkái, szalonnákat, pálinkát, petróleumot, zsirt, 
eukrol, lisztet az eldugott ruhafélékkel együtt a rendőrség lefoglalta. 

Nagymennyiségű élelmiszerre! és terményekkel 
károsították meg népgazdaságunkat 
a szabotáló dorozsmai kulákok 

Kiskundorozsma szorgalmas dol-
gozó parasztsága jó munkával, ere. 
jének megfeszítésével igyekszik 
hozzájárulni az ötéves terv sike-
res teljesítéséhez. Szorgos kezek 
fáradhatatlan munkájának ered-
ménye. hogy a növényápolás terén 
hibák vagy lemaradások az idén 
már alig mutatkoznak. A gépállo-
más is fokozott lendülettel ké. 
szül a cséplésre. Általában min-
denki okult az elmúlt esztendők ta-
pasztalatain, megtanulták a szov. 
jet útmutatások alapján, hogyan 
kell harcolni a több és jobb ter-
mésért 

De amilyen büszkék és bizako_ 
dók a maguk munkájával szem-
ben., annyira elítélik a község ku. 
lakjainak káros tevékenységét, 
akiket a dolgozó parasztok hol 
semmitevőknek, hol kolorádó bo-
garaknak neveznek. A tanács nyil-
vántartása visszatükrözi, milyen 
hatalmas károkat okoznak népi ál-
lamunknak a dorozsmai kulákok, 

Részletezve a begyűjtési köte-

lezettség alá tartozó terményeket, 
a 31 kulák 378 mázsa kenyérgabo. 
nával, 255 mázsa takarmányga-
bonával, 38 mázsa élősertéssel, 86 
mázsa burgonyával. 295 mázsa 
szénával és 282 hketóliter borrai 
károsította meg a nép államát. 

A szabotáló kulákok, akik tu-
lajdonéban a határ legjobb föld-
jei vannak, mintha versenyre kel-
tek volna egymással, úgy válta-
koznak „eredményeik." A szégyen-
tábla első helye mindenesetre Ta. 
rí Vince Kisfaludy.utca 9. szám, 
Szekeres Jánosné Marx-utca 9. 
szám, Puskás Tamás Petőfi-utca 
35. szám és Szálai Mihály Sere-
gély-dűlő 25. szám atatti kulÉko. 
kat illeti, akik egyedül közel 70 
mázsa kenyérgabonával károsítot-
ták meg Kiskundorozsma do'go. 
zóit akik nem néz'lk tétlenül a 
kulákok szabotá'ásait. A dolgozó 
nép keményen lesújt a szabotáló 
kulákokra. akik nyugodt, k 'kés 
életünkre törnek. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadijclentése 

Phenjan (TASzSz). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
jelenti május 18-án: 

A néphadsereg egységei, szoros 
együttműködésben a kínai önkén. 

lesekkel, minden arcvonalon sike-
resen visszaverik az amerikai-an-
gol intervenciósok ellentámadásait, 
dél felé vetik vissza őket és súlyos 
veszteségeket okoznak nekik ember-
ben és hadianyagban. 

Meghosszabbítják a fémgyű|tési hetet 
A Dolgozó If júság Szövetsége 

központi vezetőségénél; intézőbizott-
sága, tekintettel az ifjúság körében 
általánosan kifejezésre juttatott 
kívánságra, javaslatot tett, hogy a 
fémgyüjtő hetet hosszabbítsák 
meg. 

A Népgazdasági Tanács elfo-

gadta ezt a javaslatot és a fém. 

gyűjtési hetet a jövő vasárnapig, 

május 27-ig bezárólag meghosz-

szabbí tolta. 

mára sohasem késő az az őszinte | £ e i s o r o i , megtakarítás 1000 előfi-

zetőből álló vezetékes rádiótelepü-

lésnél kb. félmillió forintot tesz 

ki. A vezetékes rádió előfizetési 

díja havi 6 forint. Ez a napi 20 

filléres előfizetési díj olyan kicsi, 

hogy a családoknak különösebb 

anyagi megterhelést nem jelent. 

Mint már mondottuk, a szóbanfor. 

gó havi 6 forintos kiadáson kivül 

az előfizetőket semmi más kiadás 

nem terheli. A vezetékes rádió az 

elmondottak szerint kimondottan 

kedvezményes rádiózást biztosít a l 

dolgozóknak, ezt a kedvezményt a 

Párt és a kormányzat nyújtja. 

A békéért folytatott harcot annál 

rövidebb idő alatt, annál sikereseb-

ben vívhatjuk meg, minél öntuda-

tosabbak. minél felvilágosultabbak 

és minél műveltebbek vagyunk. 

Pártunk és kormányzatunk azt 

akarja, hogy nagyobb tudású, le. 

hát értékesebb emeberek legyünk. 

törekvés, hogy végelvessenek az 
emberek hasztalan pusztításának: 
parancsolóan következik és a sze-
nátusnak is az a véleménye, hogy 
az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek felhívást kell intéznie mind-
azokhoz az országokhoz és csopor-
tokhoz, amelyek ma Koreában há-
borút folytatnak, fel kell hívnia 
azokat a tüzelés beszüntetésére és 
a fegyverszünet kihirdetésére, amely 
1S51. június 2ö-én koreai időszá-
mítás szerint reggel négy órakor 
lépne életbe. 

Eddig az időpontig az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének csapatai 
vonuljanak vissza a 38. szélességi 
foktól délre fekvő pontokra, a ve-
lük szembenálló csapatok pedig a 
38. szélességi foklól északra fekvő 
pontokra. 1931 december 31-ig cse-
réljék ki a koreai háborúban ej-
tett összes foglyokat és az összes 
nem koreaiak, mind a katonai, 
mind a nem katonai szeméiyek — 
a szokásos diplomáciai képviselők 
kivételével — hagyják cl Észak- és 
Dél-Korea területét". 

Papp László Európa-bajnok 
Milánó. Az ökölvívó Európa, 

bajnokság elődöntőjén a magyar 
versenyzők közül Papp és Juhász 
bekerült a döntőbe, Erdeit lepon-
tozták, Kisfalvi pedig vereségei 
szenvedett VentajátóL 

A szombat este megrendezésre 
kerül döntő küzdelmeiben a nagy 

váltósúlyú bajnokságért a magyar 
Papp László és a dán Andersen 
küzdött volna. A dán versenyző 
szombaton délelőtt bejelentelte, 
hogy kézsérülése miatt visszalép a 
további versenyzéstől s így a nagy-
váltósúly Európa-bajnokságot Papp 
László nyerte. 

A hét könyvei 

Szikra Könyvkiadó: 

A lenini eszme nagy ereje (cikk. 

gyűjtemény), 326 oldal, kötve .16 

forint. 

Szépirodalmi Könyvkiadó: 

Gárdonyi Géza: Gyermekkor, 

emlékeim (Szépiroda'mi Kiskönyv, 

tár, 21—22), 112 oldal, fűzve 3 

forint. 

Ifjúsági Könyvkiadó: 
Hámori Ottó: En, Károlyi Gá-

bor, fogadom (Regény). 104 ol-
dal, fűzve 5.20 forint. 

. Művelt Nép Könyvkiadó: 
Abezgauz: Az orosz zenekriti_ 

ka a nyugat zenéjéről (Szocialis-
ta kultúráért, 6.), 52 oldal, fűzve 
2.80 forint. 

Bábjáték műsorfüzet. 14 oldal, 
fűzve 5.80 forint. 

A vasúti 
személyszállító kocsik 

úi megielölése 

Május 20-án, a nyári menetrend 
életbeléptetésével egyidejűleg meg-
szűnik a személyszállító vonatokon 
az t—2—3 kocsiosztály megjelölé-
se és helyettük „párnás" és „fapa-
dos" megjelölést használnak. Az 
új rendszerre való áttérés nem 
érinti a menetdíjakat. 

Gorkij-kiállítás Szegeden 

A Szegedi Tudományegyetem iro-

dalomtörténeti intézete. Gorkij, a 

nagy szovjet író halálának 15. év-

fordulója alkalmából kiállítást ren-

dez az Ady-téri egyetemen. A ki. 

állítás ünnepélyes megnyitójára 

szerdán délben 12 órakor kerül 

sor és arra minden érdeklődőt szí. 

vesen látnak 


