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Az agitátorok tapasztalatai 

Szűcs Józ6ef elvtáre a Szegedi 
Víz- és Csatornaművek üzemének 
dolgozója. Népnevelő munkáját 
odaadással, példamutató lelkase-
déssel végzi. Amikor agitációs 
munkáról van szó, mindig készen 
áll, sohasem mondja, hogy nem ér 
rá, mert más dolga van. Ezért erte 
most az a megtiszteltetés, hogy «z 
üzem békebizottságának titkári 
tisztségét bízták rá. 

Szűcs elvtárs nem csupán az 
üzemben, hanem Rókus I. kerület-
ben is végez rend-szeres népnevelő 
munkál. A békekölcsönjegyzés ide-
jén pedig az üzemi és a kerületi 
agitáción kívül még falura is ki-
ment. Deszken, mint tszcs köz-
ségben még vannak egyénileg dol-
gozó parasztok —, ha nem ls so-
kan —, ezek között végzett agitá-
ciós munkát Szűc^ elvtárs. Amint 
mondja, a .szegedi népnevelők na-
gyon fontos munkát végeztek a 
békekölcsönjegyzés idején Desz-
ken, mert a község pártszervezete 
csak a Iszcsék-nél készítette elő 
jól a békekölo6önjogyzést. 

Rókus I. kerületben Szűcs elv-
társ a békekölcsönjegyzés alkal-
mával a kisiparosok és kiskeres-
kedők körében végzett jó munkát. 
A Rókus I. kerületben laknak dol-

gozó parasztok is. Ezeknek K ö r é -
ben Szűcs elvtárs a begyűjtés, az 
öszi 6zántás-velés és a tszcsék fej-
lesztése érdekében fejtett ki ko-
moly, eredményes felvilágosító 
munkát. Nagy része van munkájá-
nak abban, hogy a Rókus I. ke-
rület dolgozó parasztjai is egyre 
inkább közelednek a Párthoz, mini 
gyakrabban keresik fel a kerületi 
pártszervezetet, ahol kívánságai-
kat előadják és tanácsot kérnek. 

Népnevelő munkája közben Szűcs 
elvtárs sokszor találkozik a köz-
ellátásra vonatkozó panaszokkal ts. 
Az ilyen panaszokra úgy válaszol, 
hogy megmagyarázza, hogy mit je-
lentett a tavalyi rossz takarmány-
termés, mennyire megfogyatkozott 
ezért népgazdaságunk állatállomá-
nya. De nem elégszik meg ennyi-
vel: rámutat ötéves tervünk ered-
ményeire és kifejti, hogy mennyi-
vel emelkedett hazánkban a szak-
munkások létszáma, amely maga 
után vonja a fogyasztás megnöve-
kedését. Hozzáfűzi mindezekhez 
azt, hogy az idei bő termés ered-
ményei már megmutatkoznak, azon-
ban várnunk kell türelemmel, de 
áldozatos jó munkával is harcol-
junk ötéves tervünk és a békeharc 
sikere érdekében. 

A könnyűzene is a nevelő szórakoztatás 
eszköze 

A Tabányi-együttes szegedi szerepléséről 

A szegedi Petőfi Sportkör a 
könnyűzene kedvelőinek igen han-
gulatos, jólsikerült estet rendezett. 
Meghívásukra ugyanis az ország 
• pitik legismertebb szórakoztató ze-
nekara, a Tabányi-együttes hang-
versenyezett az MSZT székházban. 
Tabányi Mihály, a Magyar Néo-
köztársaság kiváló harmonika-
művésze és hattagú együttese ügye 
sen összeválogatott műsorral lé-
pett az igen nagyszámú közönség 
elé. Dicséretre méltó, hogy műso-
rukban a könnyű zenének széles 
területét ölelték fel. Több népszerű 
szovjet zeneszárúmai s könnyebben, 
érthető klasszikussal (Leoncavallo: 
Matlinata) is szerepeltek. A hang-
verseny egyik legsikerültebb szá-
ma a záröegyveleg volt, amely 
igen hatásosan olvasztott össze a 
Szovjetunió népeinek dalaiból ma-
gyar népdalokkal és a népi demo-
kráciák népcinek dalaival. Novikov 
grúz táncai, Rimszkij-Korzakov 
„Hindu dal'-a és Sinding: ,,Tavaszt 
zsongás "-a voltak a műsor különö-
sen kiemelkedő számai. 

Külön kell szólnunk Tabányi 
Mihályról, aki a szórakoztató ze-
nének valóban kiváló művelője. 
Nemcsak játékával, de saját szer-
zeményeivel is. Ezek közül lóként 
a ,<Virágkeringő" és a „Valse mu-
sette'' volt a legsikerültebb. Ta-
bányi igen nagy tetszés mellett 
mutatta meg a harmonika művészi 
lehetőségeit. Ugyancsak elismerés 
illeti Balogh János hegedűművészt 
is, aki azonban inkább csak vir-
tuóz számok előadására törekedett 
és így művészete sokszor a hatás-
vadászatban sikkadt el. Tassi Tibor 
zongorajátéka is igen ügyes 
művészre vall. 

A már említett, valóban művészi 
játék mellett nagy kár volt, hogy 
az előadott számok legnagyobb ré-
szében erősen érvényesült a dzsesz-
szerű feldolgozás és az ennek meg-
felelő hangszerelés lerontotta az 
előadás élvezhetőségét. Igy például 
Dunajevsskij „Volga, partján" című 
müvének egészen más jelleget adott 
a havaji gitár, amely Igy inkább 
egzotikussá telte. A „La paloma• 
előadásába ugyanakkor kiválóan il-
leszkedett bele ez a hangszer az 

egyébként művészi kezekben, de itt 
pedig teljesen érthetetlen volt, hogy 
a stílusosan előadott dalt miért kel-
lett dezsessz-ritmusban megismé. 
telni. Ez a fajta játék nemcsak en-
nek, de a többi számoknak is el-
vette eredeti dallamosságát, köny-
nyedségét és hangulatát. Ez annál 
is inkább bántó, mert a szépen ívelő 
dallam, a muzsika lényege, lelke — 
amint erről a Bolsevik Párt zene-
rői szóló kritikája szól. A dzsesszes 
előadásmód a maga szaggatott, da-
raboló ritmusával éppen ezt az 
ívelő dallamvonalat zavarja meg. 

Az elöadásbeli hiba mellett a mű-
sor összeállításának az a hiányos-
sága volt szembetűnő, hogy a ha-
ladószellemű, magyar könnyűmu-
zsikáról szinte teljesen megfeled-
kezett. A müsorösszcállílást kell 
elsősorban kifogásolnunk Zárai 
Márta énekszámaiban is. A szovjei 
zeneszerzők közkedvelt dalaiból jó-
formán semmit sem hallottunk, ha. 
nem csak az egészen könnyű és 
soke8clben csupán érzelgősséggel, a 
dolgozóktól távolálló világ hamis ér-
zelmeivel tele slágereket hallottunk. 
Magában az előadásmódjában jól. 
esöen vettük észre, hogy kiküszö-
bölte a sláger énekesnők ízléstelen 
stílusát és finom, közvetlen modor, 
ban adta elö dalait, de szövegkiej-
tésében, elsősorban hangsúlyozásá-
ban sokhelyen érződött még ez a 
káros „hagyomány". 

A Tabányi-együttes szegedi mű-
sorából is végeredményében azl a 
tanulságot vonhatjuk le, hogy mind 
az együttesnek, mind a vele sze. 
replö énekesnőnek azon az úton kell 
haladnia, amelyet a szovjet dalok, 
a szovjet könnyűzene művelői kép-
viselnek. Ne a formalista és az ol-
csó sikerekre törekvő számokat 
tűzzék elsősorban a műsorukra és 
a polgári, lélektelen álromanlika, a 
pesszimista szenvelgés helyett ne-
veljék igényességre, a békés, alkotó 
munkához szükséges, megalapozott 
életörömre a dolgozó közönséget, n 
Tabányi-együttes szegedi szereplé-
se megmulatta, hogy nagymérték-
ben megvan náluk, művészetükben 
ez a lehetőség, csak szilárd elvi ala-
pokon, a szovjet példamutatás alap-
ján tovább kell fejleszleniök. 

(tökös) 
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Szabadsáq.mozi: Fél 7 és fél 9: 
Holt ösvény titka (október 26-!g). 

Vörös Csillag.mozii 6 és 8: Csó-
kos huszárok (október 26-tg) 

Fáklya.mozi: 6 és 8: Emberek a 
csatornában (október 26—28-ig). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Pillangókisasszony. 

Bérletszünet. 
• 

A múzeum nyitva keddtől péntekig 
délelőtt 9-től délután 3-ig, szombat 
és vasárnap délelőtt 9-től 1-lg. 

Az Egyetemi-könyvtár nyitva köz-
napokon reggel 8 órától este 7-lg. 
Könvvkölcsönzés délelőtt 10—1-lg. 
hétfőn és szombaton reggel 8-tól 
délután l-ig. 

• 
A Somog"!-könyvtár nyitva közna-

pokon délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

• 
A vasárnapra hirdetett opera-

matinéra a színház foglaltsága miatt 
Jövő vasárnap, november 4-én ke-
rül sor. 

RÁDIÓ MAI MüSORA j 
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KOSSUTH.RÁDIÓ. 5 Népzene. 5.40 
Női szemmel. 6 Falurádió. 6.20 Szó. 
rakoztató zene. 7.05 Hanglemezek. 8 
óra 05 Filmdalok. 11.30 Előadás 
Tolsztojról. 12.30 Zenekar Játszik. 13 
óra 15 Népi zene. 14.10 Úttörő hír-
adó. 14.25 Szórakoztató zene. 15.30 
Orosz románcok. 15.20 Hangleme-
zek. 16.20 Iskolások rádiója. 17.10 
Előadás. 17.40 Hanglemezek. 18.20 
Előadás. 19 Szovjet tánczene. 20 
Hangos újság. 20.40 Versenyben az 
ország kenyeréért. 20.45 Klnal és 
koreai dalok. 21 Hangverseny. 22.25 
Népi zene. 23.10 Operettzene. 23.50 

PETŐFI.RADIÖ. 6 Hanglemezek. 6 
óra 45 MHK. 7 Előadás. 7.35 Balett-
zene. 8.15 Hanglemezek. 9.20 Isko-
lások rádiója. 10.10 Liszt-művek. 10 
óra 40 Zongora. 11 óvodások mű-
sora. 15 Zongora. 15.30 Előadás. 15 
óra 40 Hegedű. 16 Könnyű zene. 17 
Szív küldi szívnek. 17-40 DISZ.mű-
sor. 18.10 Operarészletek. 18.40 Ka. 
marakórus. 19 Egy falu — egy nó-
ta. 19.30 Bolgár és lengyel kóru-
sok. 21.30 Regényrészlet. 21.55 
Tánczene. 

* P a r í h i r e i 

Felhívjuk a káderképző felsőfokú 
konferenciák vezetőinek figyelmét, 
konferenciájukat mindkél 6zakon 
(Bolsevik Párt Története és Polilt-
kai gazdaságtan) október 27-én. 
szombaton délmán 3 (három) óra 
kor Hódmezővásárhelyen a Megyei 
Pártoktatás Házában tartjuk. Jegy-
zeteiket hozzák magukkal. 

MB. agit. prop. osztály 

Felhívás a káderképző egyéni ta. 

aulákhoz! 

Értesítjük a felsőfokú egyéni ta-
nulóinkat, hogy október 26-án, pén. 
leken délulán 6 órai kezdettel az 
Iparoslanuló iskolában tanulókört 
tartunk, mind a két szakon tanulók 
részére. 

A középkáder egyéni tanulók ré-
szére 27 én, szombaton délután 6 
órai kezdetlel a párltöriéneli sza-
kon tanulóknak a Radnóti-gimná-
zimunban (Szlálin .krt.) a politikai 
gazdaságlant tanulók részére az 
Iparoslanuló iskolában tartjuk meg 
a tanulókört. 

A vezetőségválasztó taggyűlések időrendje: 

Előadás a Magyar Kémikusok Egyesületében 

A Magyar Kémikusok Egyesüle-
tének szegedi oszlályában ma, pén-
teken délulán 6 órai kezdettel dr. 
Scbulek Elemér budapesti Kossuth-
díjjas professzor lart előadást ana. 
lytikai lárgyikörű kutatási eredmé-
nyeiről. Az előadáshoz hozzászól dr. 

Fodor Gábor, a Szegedi Tudomány 
egyelem Kossuth-díjas szerves ké-
mia professzora. Az előadásra, 
amely a Szervetlen Kémiai Intézet 
tantermeiben hangzik el (Dóm-tér 
2/a.), minden érdeklődőt szívesen 
vár az egyesület vezetősége. • 

100-as CSEPEL motorkerékpárhoz 
.kartelt", használtat ls, veszek-
AJdn'atokat kérjük leadni a Délma. 
• yarország kiadóhivatalába Szeged, 
Lenin-utca 6. szám alá. 
JÓALLAPOTBAN levő benzines for. 
rasztólámpát, másfél—2 litereset 
azonnali megvételre keresek. Magna 
András, Szatymazl.u. 12. 
BÖKKABATJAT most festesse, Javít-
tassa Csordás bőrruhakészltő mes-
ternél, Szent Miklós.utca 7. 
KOMBIN ALTSZEKRÉNY, rekamié, 
konyhaberendezés. Spitzer asztalos-
nál készen kapható Attila-utca 16. 
EGY kisméretű samottos kályha el-
adó. Petőfi-telep, D8-as utca. 1112. 
ZEISSIKON 9i'12-es fényképezőgép 
;eTjcs felszereléssel alkalmi áron el-

ló Ulszeged, Folsőklkötő-sor 7. 
ELVESZETT Janik Sándor névre szó-
ló KISOSZ igazolvány retiküllel 
együtt. Kérem a becsületes megta-
lálót, hogv a retikült és az Igazol-
ványt adja le a KISOSZ-hoz, 

EGY szép hernyóselyem vattapaplan 
eladó. Teréz-utca 36. 
MINDAZON munkavállalók és kubi-
kosok, akiknek szabad munkaválla-
lásuk van. jelentkezzenek felvétel 
végett a Szegedi Magasépítési Vál-
lalatnál. Klauzál-tér 3. I. em. 

Csonqrádmeqyel Ingatlanközvetítő 
Vállalat közli: 

, ELCSERÉLNÉM szoba, konyha, spei-
I zos, Jószágtartásos lakásomat ha-
I sonló házfelügyelői lakásért. Haty. 
1 tyas-telep, Pancsoval-u. 56. 
\ LAKASOKAT keresünk közületek, 
vállalatok részére készpénzfizetés 

i mellett Vidékre helyezettek lakás-
j ügyét soronklvül intézzük. Cson-
grádmegve: Ingatlanközvetítő Válla-
lat. Széchenyi-tér 8. 
UJ sezlon eladó Petőfi.telep, 2-es 
utca. 53. szám. 
EGY szoba, konvhás lakást keresek 
Igényjogosult költségtérítéssel. Cser-
zy Mthál;r-u.ca 19, 

A SZEGEDI KONZERVGYÁR-
BAN gyors ütemben halad a ter-
melőcsoportok és az egyénileg dol-
gozó parasztok mustjainak besűri-
tése. 

DISZ.HÍREK 

Értesítjük üzemi. Iskolai, területi 
Szabad Ifjúság, minden sajtófelelő-
sét, hogy számukra 26_án pénteken 
6 órakor a DISZ agit.-prop. osztá-
lyon sajtóértekezletet tartunk. Kér-
jük az elvtársak feltétlen megjele-
nését 

DISZ aqlt.-prop. osztály [ 

Értesítjük üzemi, területi Iskolai 
levelezőinket, hogy számukra 26-án. 
pénteken 6 órai kezdettel a DISZ 
városi bizottságon sajtóértekezletet 
tartunk. Minden elvtárs megjelenését 
elvárjuk. 

Agit.-prop. osztály 

MNDSZ.HÍREK 
MNDSZ Belváros I. csoportunk pén-

tek délután fél 6 órakor. Fodor-
telep fél 7 órakor taggyűlést tarta-
nak 

Petőfi TI. csoportunk 7 órakor nő-
napot tart. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

MAV és egyéb nyugdíjasok nagy-
gyűlést tartanak Szegeden. Tol-
buchin (volt Kálvária-u.) sugárút 14. 
szám alatt 27-én délután 2 órakor. 

ISKOLA HÍREK 
A Vggyiiparl Technikumban közel 

félévig tartó laboránsképzö tanfo-
lyam Indul, melynek sikeres elvég-
zése lehetőséget ad a dolgozók ve-
gyiipari technikumába való felvétel-
re szakbavágó gyakorlat nélkül is. 
Bővebb felvilágosítást az intézet 
Igzagatója ad. Jelentkezni lehet a 
Vegyiipari Technikumban Szegeden. 
Marx-tér 7. szám alatt. 

Termelőcsoportjaink 
az őszi munkák élén 

A Táncsics-, a Dózsa-, az Alkot-
mány Ill-as li.pusú lenmelöcsopor-
lok, az Ady Endre., a Béke- és az 
Új világ l-es típusú termelőcsopor-
tok már befejezték az öszi szántás-
velési munkálatokat. A Szabadság 
hajnala, és az Új élet termelőcso-
porlok pedig még a mai napon tel-
jesen befejezik az őszi munkákat. 

A M a r o s t ő b e n befe lezték 
a z őszi munkáka t 

Újszegeden a Marostőben lakó 
dolgozó parasztok már mindany-
nyian befejezték az őszi mezőgaz-
dasági munkálatokat. A körzetek 
mezőőrei a dolgozó parasztság kö-
rében felvilágosító munkát végez-
nek. Nagymértééiben ennek kö-
szönhető, hogy több körzetben be-
fejeztél: már az őszi mezőgazdasági 
munkálatokat. 

Különösen jó felvilágosító mun-
kát végez Simon Ferenc, a 13-as 
körzet mezőőre. Árendás Péter, a 
17_es körzet mezőőre és Krajkó 
József, a 15-ös körzet mezőőre is 
büszkén jelentette, hogy körzetében 
minden dolgozó paraszt teljesítette 
kötelezettségét: befejezték az őszi 
mezőgazdasági munkálatokat. 

FAJDALOMMAL tudatjuk, hogy 
dr. Mucsi Péter ügyvéd temetése 
ma délután 3 órakor. A belvárosi 
temető kupolacsarnokából helyezzük 
örök nyugalomra. A gyászoló csa-
lád. 

OKTÓBER 26-ÁN: 

Borforgalmi Vállalat délután 4 
ÓRA. 

Tervezőiroda délulán 5 óra , 
Földművesszövetkezet délután 5 

ór», 
Áll. Biztosító Vállalat délután 6 

óra. 

Pénzügyőri szakasz délután 6 
óra, 

MEZÖKER délután 5 óra, 

Egyetem. Klinika I I . délután 6 

óra, 

Büntetőintézet délulán 6 ór®, 

Bankok délután 5 óra, 

Erdőgazdasági Vállalat délután 4 
óra, 

Újszegedl Talajjavító délután 4 
óra, 

Belváros II. délulán 6 ó*®. 
Móraváros I. délután 6 óra, 
Újszeged délután 6 óra, 
Pelőfl-teiep I. délután 6 óra. 
Belváros I I I . délulán 6 óra, 
Kecskéstelep délután 6 óra, 
József-telep délután 6 óra. 
Felsőváros I. délután 6 óra, 
Rendőrség I. őrs délután 5 óra, 
SZTK délulán 4 óra, 
MÁV Igazgatóság I. délután 5 

óra, 

Posta J, délután 4 óra. 

Kiskereskedelmi Vállalat délután 

7 óra, 

Igazságügy délután 4 óra, 

Gőzfürdő délután 7 óra, 

OKTÓBER 27-ÉN: 

MÁV fűtőház II . délutáu 5 óra, 

MÁV alműhely délután 5 óra, 

MÁV szerelés délután 5 óra, 

MÁV osztálymérnökség délután 

5 óra, 

MÁV Rókus délután 5 ór®. 
MÁVAUT délután 5 óra. 

OKTÓBER 28. 
Szegedi Kender II,, délelőtt fél 

8 óra, Simon Béla. 
Szegedi Kender III., délelőtt fél 

8 óra, Kókal János-
Szegedi Kender IV„ délelőtt fél 

8 óra, Ungár László. 
Szegedi Kender V., délelőtt fél 8 

; órakor, Mészáros István 
Szegedi Kender VI-, délelőtt fél 

8 óra, Bite Vincze. 
Szegcdi Kender VII., délelőtt fél 

8 óra, Vcreska András-
Szegedi Kender VIII., délelőtt fél 

8 óra, Katona Ferenc. 
Magyar Kender I., délelőtt fél 8 

órakor. Nyilast Péter. 
Magyar Kender II, délelőtt fél 8 

óra, Blezó György. 
Magyar Kender III.. délelőtt fél 

8 órakor, Oláh Gyula. 

Magyar Kender V., déle'őtt fél 8 
óra, Szili Antal. 

Magyar Kender IV., délelőtt fél 
8 óra. Szalma Ferenc-

Ruhagyár II., délelőtt fél 8 óra, 
Péter János, 

Ruhagyár III., délelőtt fél 8 óra, 
Vass Julla-

Ruhagyár IV., délelőtt fél 8 óra, 
Kiss Szilveszter. 

Szegcdi Jutalönógyár, délelőtt fél 
8 óra, Kalmár Margit. 

Konzervgyár, délelőtt fél 8 óra, 
Tóth Béla. 

Gépkocsi Közlekedés, délelőtt fél 
8 óra, Szabó Sándor. 

Magasépítő Vállalat, délelőtt fél 
8 óra. Eperjesi Júlia 

Teherfuvar, délelőtt ' fél 8 óra, 
Gera József. 

Lemezgyár, délelőtt fél 8 óra, 
Simon Béla. 

Színház, délelőtt fél 8 óra, Bán 
Ferenc * 

Textilművek, TL, délelőtt fél 8, 
óra. Brátb Klára. 

Textilművek III., délelőtt fé' 8, 
óra, Bite Vincze. 

Textilművek IV., délelőtt fél 8, 
óra, Baráth János. 

Edzői é s .játékvezetői tanfolyamok 

A VTSB rendezésében ma este. kézilabda és a motortanfolyamoK 
kezdődnek a sportedzői és Játékve- este 6 órakor, a kosárlabdaóktatás 
zetől tanfolyamok a Mérey-utcai ál- 7 órakor kezdődik. A tanfolyamokra 
talános iskolában. A röplabda, a a helyszínen is lehet Jelentkezni. 

Vasárnap délben kezdődik 
a gyorsasági motorverseny 

A Szegedi Honvéd SE motoros-
szakosztálya Budapest és vidék él-
versenyzőivel háztömbkörüli, gyor-
sasági motorosversenyt rendez. A 
motorosversenyek Zalka Margit elv. 
társnő koreai beszámolója után. 12 
órakor kezdődnek. 

Alföldi asztalitenisz bajnokságok 
Szombaton és vasárnap a Szegedi 

Honvéd rendezésében tartják meg 
az alföldi egyéni asztalltenlszbaj-
nokságokat a rókusl tornacsarnok-
ban. A küzdelmek szombaton dél-
után 3 órakor kezdődnek és vasár-
nap egész napon tartanak. 

A Sz. Lokomotív—Kecskeméti Kinizsi 

A Szegedi Lokomotív vasárnap fél 
1 órakor Játssza NB II-.es mérkőzé. 
sét a Kecskeméti Kinizsi ellen a 
Szegedi Honvéd—Szegedi Petőfi NB 
L-es mérkőzés előtt A szegedi vas-
utascsapat a legjobb csapatösszeál-
lításban áll kl a pályára. 

A szeqedi vivók Szentesen 

A szentesi Vörös Meteor rendezé-
sében vasárnap Szentesen megyei 
kardversenyt és női tőrvivőversenyt 
tartanak. A színvonalasnak Ígérkező 
küzdelmeken a megye összes vívói 
résztvesznek. 

Tízhónapi börtön munkabérszerzödések 
megszegéséért 

A szegedi megyei bíróság 10 hó-
napi börtönre ítélte Pálfi János 
szegedi lakost, mert különböző 
munkahelyekkel kötött szerződéseit 
nem tartórta be. Egyik helyen 100, 
a másik helyen pedig 200 forint 

előleget vett fel, de a'ig egy-két 

nap után minden munkahelyét ön-

kényesen elhagyta anélkül, hogy a 

fclveM előlegeket visszafizette vagy 

'edolgozta volna. 

A koreai néphadsereg és a kinai népi önkéntesek 
öt diadalmas hadjáratának mérlege 

Phenjan (Új Kína). A koreai 
néphadsereg és a. kinai népi önkén 
lesek az elmúlt egy év alatt öt nagy 
diadalmas hadjáratot vívtak meg 
— állapítja meg az Új Kína, majd 
részletesen foglalkozik az öl had-
járattal. Megállapítja a továbbiak-
ban, hogy a hadjáratokban az el-
lenséges fegyveres erők jelentős ré-
szét megsemmisítették. Észak-Ko 
rea nagy területeit felszabadították 
és ezzel megvetették a győzelem szi-
lárd alapjait. 

Az ellenség 1950 október 25 és 
1951 október 10 között a következő 
veszteségeket szenvedte: 

Több mint 387 ezer halott, sebe-
sült, vagy fogoly. 

A népi erők a következő hadi-
zsákmányt ejtették: tíz repülőgép, 
50 páncélgépkocsi, 189 harckocsi, 
3489 löveg, továbbá nagymennyi-
ségű tüzérségi és gyalogsági lőszer.. 

A népi erők lelőttek, illetve meg 
rongállak 2300 vadászrepülőgépel, 
bombázó és felderítő^ gépet. (A le-
lőtt gépek száma 1654, a megron. 
gáltaké 646). 

A népi erők megsemmisítettek 

756 harckocsit, 1906 különböző jár-

művet, 69 különböző ürmérelű lö-

veget és nagymennyiségű más ha-

dianyagot. 

DÉLMAGYARORSZAG 
po'ltikal naDilap. 

Felelői szerkesztő és kiadói 

Z O M B O R t J A H ' O S 

Szerkeszti: a szerkesztőülcottzóg 

Szerkesztőség; Szeged, lenin-u. 11 

felefan 1 3S-3S és 40-B0. — Éjtszakai sserke sztóség 

telefon esle A ló l 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, lenln-u. 6. 
lelefon: 31-16 és 35-00. _ 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
Felelős vezelő: Pritkin Sóndoc. 


