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Szeged dolgozói forró szeretettel fogadták 
a Kínai Ifjúsági Művészegyüttest 

"" Izgatott, lelkes tömeg gyűlt össze kedden, kora délután a szegedi 
tanácsháza előtt. A várakozók kezében itt is, olt is gyönyörű virág-
csokrok jelezték, hogy kedves vendégeket várnak. Ezt hirdette az ün-
nepien feldíszített tanácsháza is, amelyen Rákosi elvtárs arcképe mel. 
lett Mao Ce. Tung elvtárs arcképe tekintett a várakozókra a vörös és 
nemzetiszínű drapériák között. A várakozók az üzemek, hivatalok, tö-
megszervezetek küldötteiből tevődlek össze, de kivonult a honvédség és 
a rendőrség egy-egy díszszakasza is. 

Hatalmas taps tört ki, amifeor ban 
több autóbuszon megérkeztek a 
várva-várt vendégek: a Kínai I f j ú . 
sági Művészegyüttes tagjai. A 
rendőrzenekar a magyar, a kínai 
és a szovjet himnuszt játszotta e • 
A Szegődi Pártbizottság étén Zom. 
bori János elvtárs titkár köszöntötte 
a vendégeket, majd Péter János 
elvtára, a Szegedi Pártbizottság 
agit._prop. titkára mondott üd. 
vüzlő beszédet Szeged dolgozói ne. 
vében. Hangoztatta, hogy a sze-
gedi dolgozók, mint ahogy az egész 
világ békét akaró százmilliói, figye. 
lemmel kisérik a ldnai népnek azt 
a hősies harcát, amelyet Mao Ce 
Tung elvtárs vezetésével vív az 
amerikai imperialisták és csatló-
saik ellen. 

Beszélt a továbbiakban a kina: 
nép óriási, világtörténelmi eredmé. 
ryeiről, majd a többi között a kö-
vetkezőket mondotta: 

— A kínai nép győzelme még 
jobban megváltoztatta a két világ-
tábor, az agresszív imperialista tá. 
tor és a béke, demokrácia tábora 
közötti erőviszonyokat. 

Szeged dolgozói az egész világ 
békeszerető emberiségével 
együtt rokonszenvét és szoll. 
darilását fejezi ki a hős kínai 
népnek azzai a harcával kap. 
csolatosan, amelyet a koreai 
hadsereggel vállvetve folylat 
az amerikai Imperialisták és 
csatlósaik ellen a koreai nép 
szabadságáért és függetlenségé-
ért, de egyben a ml nyugodt, 
békés életünk biztosításáért is. 

— A ti látogatásotok nemcsak 
azt jelenti, hogy Szeged dolgozói 
közelebb jutnak a kínai népi kul-
túra megismeréséhez, hanem to-
vább fokozza dolgozóinkban a szo-
lidaritás érzését és a ti példátok 
még nagyobb eredmények elérésére 
serkent-k Szeged dolgozóit a ter-
melés frontján, az osztályellenség, 
az amerikai háborús uszítók és a 
déli határainkon leselkedő Tito 
fasiszta bandái ellen. 

A honvédség nevében Lász.ó 
András alhadnagy, politika; tiszt 
beszélt 

— Mi, a néphadsereg katonái — 
jelentette ki — nemcsak figyelem, 
mel kisérjük a tj harcotokat, ha-
nem tanultunk is tőletek. Megta. 
uultuk forrón szeretni hazánkat, a 
szabadságot, amelyet fegyverrel a 
kezünkben is megvédünk, ha az 
imperialisták meg mernének tá-
n; adni bennünket 

Mi. akik Titótól néhány kilo-
méterre őrizzük népünk boldog, 
szocialista fejlődését, Ígérjük 
nektek, hogy a kiképzésben és 
a fegyelemben példát véve a ti 
harcosaitoktól, minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a dicső 
sztálini haditudományt a leg-

tökéletesebben elsajátítsuk. 
Nagyiván Mihály elvtárs, a 

DISZ városi bizottságának titkára 
az ifjúság nevében köszöntötte a 
vendégeket. Elmondotta, hogy a 
szegedi fiatalok valamennyien na-
gyon várták ezt a napot, amikor 
szemtől szembe megismerhetik a 
kínaj nép fiait, akikről olyan sokat 
hallottak. 

— A m«l találkozó — mon-
dotta — megerősíti kapcsola-
tainkat. Tudjuk, hogy Kina 
fiataljai nemcsak a művészet 
terén, de minden téren meg. 
állják a helyüket és együtt har-
colnék a vl!ág Ifjúságával a 
Szovjetunói vezette héketábor-

az imperialista, háborús 
uszítók ellen. 

Mindegyik beszéd után dörgő taps 
csattant fel és az egybegyűltek 
— kínaiak és magyarok egyaránt 
— kitörő lelkesedéssel éltették 
Sztálin elvtársat. Rákosi és Mao 
Ce Tung elvtársakat. Különösen 
fokozódott a lelkesedés, amikor 
Zsen Hun elvtárs, az együttes he. 
lyeites vezetője köszönte meg me-
leg szavakkal a baráti fogadtatást. 
Hangoztatta, az együttes minden 
tagját örömmel töltötte el eddigi 

útja során is, hogy látták az épí-
tés, a szocialista fejlődés nagy üte-
mét hazánkban. 

— A ml hazánkban Is nagy lé. 
pésekkel halad a-z újjáépítés a 
béke jegyében — mondotta. — 
Munkánkkai a Szovjetunió ál-
tal vezetett béketábort akarjuk 
mi ls erősíteni és ugyanakkor 
csapást mérni aiz imperialista 
háborús gyuj fogatúkra. Szoros 
egységben harcolunk minden 
békeszerető néppel a népi de-
mokráciáért. a tartós békéért 
és a szocializmus megvaiósí-

fásáért. 

Ismét felzúgott a lelkes éljenzés, 

majd az ünneplők soraiból innen 

is, onnan is virágcsokrokkai fu-

tottak elő és valósággal elhalmoz-

ták vele aiz együttes tagjait. 

így gondoskodnak a dolgozó népről 

Előadás a színházban 

A Kínai Ifjúsági Művészegyüttes 
kedden este szerepelt óriási siker, 
rel a Szegedi Nemzeti Színházat 
zsúfolásig megtöltő közönsége előtt. 
Az együttest minden szám után 
szűnni nem akaró tapsviharral ün-
nepelték. (Az előadás részletes is-
mertetésére holnapi lapunkban té-
rünk vissza.) A felejthetetlen estei 
Dénes Leó elvtárs, VB.elnök kö. 
szönte meg a Szegedi Pártbizott. 
ság, a városi tanács és Szeged 
valamennyi dolgozója nevében. 

Beszéde elején a kínai önkénte-
sekről emlékezett meg és felé-
jük fordult hálás köszönettel, 
szeretettel, akik a ml szabad 
életünket ls védik a hős koreai 

harcosokkai együtt. 

Hangoztatta, hogy a kinai művé-
szek szegedi szereplésének különö-
sen nagy jelentőséget ad az a tény, 
hogy éppen ezekben a napokban 
történt, amikor közös nagy ünne-
pünkre, a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom 'évfordulójóra ké-
szülünk. Ennek a forradalomnak 
és a Szovjetunió felszabadító har-
cának köszönhetjük azt is, hogy 
ezt a kitűnő előadást láthattuk. 

— Kínai vendégeinknek érczniök 
kell — mondotta —, hogy 

ha más nyelven beszélünk is, 
de a szegedi dolgozók ngyan. 
úgy gondolkodnak, mint Mao-
Ce.Tung népe. Ha nem fa ért-
jük egymás nyelvét, de gondo-
lataink és céljaink közösségé-

ben megértjük egymást. 

A mostani találkozó, amelyen a 
testvéri kínai nép küldötteit üdvö-
zölhetjük városunkban, ugyancsak 
felszabadult életünk gyümölcse. A 
kínai népi kultúra megismerés© is 
előrevisz bennünket a fejlődés út-
ján és megrövidíti azt a sok ezer 
kilométert, ameliy a két ország kö-
zött fekszik. 

Dénes elvtár® beszéde után hosz. 
6zam éltette a színház közönsége 
a két nép barátságát és a felsza-
badító Szovjetuniót. 

Ezután az úttörők átadták a mű-
vészegyüttesnek a szegedi dolgozók 
ajándékát: szegedi papucsokkal és 
egyéb ajándékokkal teli hatalmas 
virágkosarat, majd Zsen Hun, a 
művészegyüttes helyettes vezetője 
üdvözölte a szegedi dolgozókat. Be-
szédében többek között ezeket mon-
dotta: 

— Engedjétek meg, hogy a kínai 
művészegyüttes határtalan lelkese-
dését és bará'ci üdvözletét tolmá-
csoljam. Hálásan köszönöm a sok 
szép ajándékot, amit tőletek kap-
tunk. 

A Szovjetunió vezette béketá-
táborban a kínai és a magyar 

nép fegyvertárs. 

A magyar nép Rákosi eívVárs veze-
tésével gyors ütemben rakja le a 
szocializmus építésének alapjait és 
halad az ötéves terv megvalósítá-
sának utján. A kínai nép is teljes 
erejével, odaadással építi ú j hazá-
ját. mialatt segítséget nynjt a ko 
reai népnek. 

Sz amerikai agresszorok isméi mérgesgázt használtak 
Koreában 

Zsen Hun ezután a kínai önkén-
teseik és a koreai nép hősi harcai-
ról beszélt és elmondotta, hogy 

a művészegyüttes tagjai között 
fa vannak olyanok, akik nem-
régen tértek haza a koreai 

frontról. 

A koreai népnek — mondotta a 
továbbiakban — a magyar nép is 
hatalmas segítséget nyújtott. Több 
alkalommal ruhát és gyógyszert 
küldtek a magyar dolgozók, sőt a 
sebesültek megsegítése érdekében 
egy orvoscsoport is Koreába uta-
zott. 

A mi célunk azonos, a világ-
béke megvédése. A kinai és a 
magyar nép barátsága a világ, 

béke erős biztosítéka. 

Zsen Hun elvtárs Sztálin. Mao 
Ce Tung és Rákosi elvtársak élte. 
tésével fejezte be beszédét. A je-
lenlévők hatalmas lelkesedéssel ün-
nepelték Sztálin, Mao Ce Tung. 
Rákosi elvtársakat, valaminit a 
magyar és kínai nép barátságát. 

Ezután a kínai művészegyüttes 
tagjai átadták ajándékaikat a sze-
gedi dolgozók részére: Mao Ce 
Tung és Kim Ir Szen elvtársak ké. 
peit, kínai népviseleti ruhákat és 
sok más ajándékot. 

A színházi előadás után a Városi 
tanács rendezett vacsorát a kínai 
művésziek tiszteletére, a Hungáriá-
ban. 

Tito Jugoszláviájában 

Az imperialista országok egész-\ 
ségvédelmének lezüllesztését először 
az angol parlamentben tetlék szóvá, 
utóbb Jugoszlávia népének panasza 
hangzott el a népegészség terén ta-
pasztalható siralmas állapotok 
miatt. A népi demokratikus orszá-
gokba menekültek és az emigráns 
hazafiak lapjaiban megjelent tu-
dósítások arról számolnak be, hogy 
Titóék öncélú, népellenes polüikájá 
folytán még azok a primüiv egész, 
ségügyi szervezetek is megszűntek., 
amelyek a háború után még mű-
ködtek. A nisi iskolák minden har-
madik tanulója tiidővészgyanús. A 
hiányos táplálkozás miatt lesová-
nyodott fiatal gyerekek semmiféle 
orvosi segítséget nem kapnak, mert 
a kb. 2—3000 betegre eső úgyneve-
zett területi orvos még bejárni sem 
képes a maga több faluból álló 
körzetét. Gyógyszert és táplálkozást 
pedig hiába rendelnek, hiszen a 
gyógyszertárak üresek, az élelme. 
zési viszonyok pedig annyira gyat-
rák, hogy még iskolába járó gyér-
mekeknek sem jut más, mint főtt-
kukorica. 

Prisztinában, ahol azelőtt két is-
kolaorvos működött, most csak egy 
orvos van, aki hetenként egyszer 
rendel a szegény betegek részére. A 
többi napokon csak zsírosparaszlok 
juthatnak hozzá. Emiatt minden 
falu tele van kuruzslókkal, akik 
undort keltő szereket ajánlanak a 
betegeknek. A gyermek-elhalálozás 
18—20 százalékra emelkedett és a 
felserdülő fiatalok nagyrésze vagy 
tüdőgümőkórban, vagy csonttuber-
kulózisban szenved. A dinár elér-
téktelenedése folytán még a, ku-
ruzslók is csak ruhaneműekért és 
élelmiszerekért „kezelikI' a betege, 
kel. A gyógyszertárak pedig valu-
tát követelnek, vagy aranyat a 
gyógyszerekért. Védőoltásokat csak 
a kiváltságosok kapnak, a néppel 
senki sem törődik. Üzemekben még 
a balesetek áldozatait sem részest-
ttk orvosi segítségben. Gyorssegély 
nyújtására nincsenek berendezked-
ve, a balesetet szenvedőket elkül-

di magyar népi demokráciában 

Miközben a háborúra készülődő 
imperialista és gyarmatosítóit or-
szágokban halomra szed.k áldoza-
taikat a népbetegségek, a Szovjet, 
unióban és a népi demokratikus 
országokban a legnagyobb ériéknek 
az embert tekintik és ennek meg. 
felelően gondoskodnak a dolgozók 
egészségéről, pihenéséről és élet-
színvonalának emeléséről. 

Nálunk most kezdte meg műkö-
dését a korszerűen felszerelt kis. 
pesti szakrendelő Intézet és 
ugyancsak az idei terv harmadik 
évnegyedében létesült a komlói bá-
nyászati orvosi rendelő, amelyben 

előre megállapított időközökben 
akkor ts megvizsgálják a bányában 
foglalkoztatott dolgozókat, ha nin-
csen semmi konkrét panaszuk. 

Pesterzsébeten százágyas gyer-
mekkórház nyílt meg szeptember-
ben. ahová a tuberkulózis gyanús 
betegeket utalják be gyógykeze-
lésre. Dobán 209 ágyas tüdőbeteg 
gyógyintézet, a budapesti László 
kórházban pedig gyermekelkü'.önítő 
épült. 

Az ország egész kórházi háló. 
zata kibővült. Mohácson, Szikszón 
és Szőnyiben gyermekosztályokkal 
bővültek a kórházak. Kiskunfélegy 
házán új szülészeti osztály kezdte 
meg működését. Celldömölkön és a 
budapesti Daróczl-útl kórháznál el. 
megyógyIntézeti otthon épült. Meg-
kezdődült a debreceni tüdősebészeti 
osztály építése Is és fjz új körzeti 
rendelőt létesítettek a fővárosban 

Vidéken a harmadik negyedévi 
tervidőben hét körzeti orvos' ren. 
delő és tizennégy rendelő építését 
fejezték be. Győrben megkezdte 
működését 35 férőhelyes típusból-
csődé. Ugyanakkor Kaposváron 
egy, Budapesten két új gyönyörűen 
felszerelt bölcsőde nyílt meg, egy 
a Ruggyantaárugyárban, egy pedig 
a Béke.téren. 

A bölcsődék és szülőotthonok fé-
... , , , , , , rőhelyelnek bővítésére 3 millió, » 

dik haza, vagy napokig fekszenek. k ó r házak fejlesztésére nyolc és fél 
amig kötést kaphatnak. Ezt hívják I millió, a tudományos kntató inté. 
az amerikai gyarmattá lett Tito j zctek fejlesztésére pedig ötszáz. 

Jugoszláviájában népgondozásnak, ezer forintot fordított ötéves ter-
vünk az elmúlt évnegyedben 

A Horlhy.rendszer évtizedek 
alatt sem létesített annyi közegész-

, , , . . ,• . . . . ségügyi intézetet, mint a népi de-

gyógyulnak meg, szabadságolják m o i t r á c ! a e ^ y e , ] e „ év alatt. 

őket anétlcül, hogy gyógyulásukkal i j i y e n eredményeket csak a fel. 

intézményesen törődnének. 'szabadult nőnek tudnak felmutatni. 

A hadseregben is hasonló a helyzet. 

A betegeket piszkos szalmazsákok-

ra fektelik és ha napok múlva sem 

Rákosi elvtársnak tett ígéretük megvalósításáért harcolnak 
A SZEGEDI PAPR1KABEVÁLTÓ DOLGOZÓI 

Koreai arcvonal. Az Uj-Kina 
Hírügynökség jelenti: Az ameri-
kaiak legújabban icmét mérges-
gázt használtak a koreai harcté-
ren. 

Október 4-én Csorvontól nyu-
gatra két amerikai zászlóalj — 
légierők és tüzérség támogalá,só-
val — Csunlukszannál támadást 
indított a 312.8 magassági pont el-
len. Katonáink az ellenség több 
miot tíz rohamát verték vissza. Az 
ellenség ekkor mes6zehordó tüzér-
séggel több mint 20, mérgesgázzal 
lólbött gránátot lőtt állásainkba* A 

felrobbant gránátokból nagymeny. 
r.yiségü sárga, lila és barna6zínü, 
kénszagú füst tört elő. A mérges- is elkjildték levélbein s azóta jobb 
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A paprikaéréssel egyidőben meg. 
indult a Szegcdi Papriikabeválióban 
is az élet. Ahogy jöttek az újabb és 
újabb szállítmányok, úgy szaporod-
tak az üzemben is a dolgozók. Most 
már teljes erővel megindult az 
ided bő paprikatermés feldolgozása. 

Szeptember elején indult az üzem 
s kezdetben bizony nehézségekkel 
küzdöttek. A nehézségek leküzdése 
nagy feladatot rótt a vállalat veze-
tőire. A bő termés zavartalan át-
vevése volt az egyik nagy feladat, 
mert naponta olyan nagymennyi-
ségű paprika érkezett, hogy sokszor 
már nem tudták, hova ürítsék hir-
telen a vagonokat Itt voltak fenn-
akadások, mert nem tudtak elegen-
dő munkaerőt biztosítani. De ezt a 
nehézséget az elmúlt hetekben foko-
zatosan felszámolták. 

A bő termést bizonyítja a beváltó 
udvaira is. Amerre csal? nézünk, 

mindenütt 
piros paprika-füzéreket látni. 

A falaikat, de még a kerítéseket is 
teleaggatták füzérekkel, mert nem 
fér a hatalmas pajtákban. Lesz az 
idién bőven paprika, nem kell n 
dolgozóknak feketén vásárotniok. 
Erről gondoskodtak a bevóltó_ dol-
gozói november 7-i felajánlásuk-
ban. Vállalták, hogy évi tervüket 
december 15 re befejezik, ezenkívül 
felajánlották az export-kötelességek 
pontos időre való teljesítését, az 
anyagtakarékosságot és a munka 
fegyelem megszilárdítását. Ezen fe-
lül vállalták, hogy november 7.e 
tiszteletére terven felül nagymeny 
nyiségü jóminőségű parikát bocsáj. 
fanak ki az idei termésből a dol-
gozók számára. 

Vállalásukat Rákosi elvtársnak 

gázai fertőzött katonákon fu'.ladási 
tünetek mutatkoztak szemük 
könnyezni kezdett, bőrük 6zine 
elváltozott és eszméletüket vesz-
tették. 

Félórával később az ellenség 
egy özázada újabb rohamra indult. 
Katonáink — felháborodva az el-
lenség aljas eljárásán — hatalma® 
go'.yó- és gránátzáporral fogadták 
a támadókat, akik sok halottat 
vesztettek állásaink előtt, \, 

munkát végeznek a Paprikabeváltó 
dolgozói. Sok baj volt a munkafe-
gyelemmel s ezen a vonalon kclett 
először is javítani, mert fegyelem 
nélkül ncr^ lehet eredményes mun-
kát végezni. 

A párttagok voltak azok, akik 
példát mutattak munkájukkal s har. 
cottak 

a fegyelem megszilárdításáért. 
Tudatosították « dolgozókkal, meny-

nyire fontos az, hogy pontos, JÖ 
munkát végezzenek népgazdasá-
gunk szempontjából és saját érde-
kükben is, mert, ha többet termel-
nek a dolgozok, a fizetésük is több. 

A csoportok, brigádok élére meg. 
bízható, jó munkát végző dolgozó-
kat állítottak, akik nemcsak vezetik 
a melléjük beosztott dolgozókat, 
hanem példát is mutatnak jó mun-
kájukkal, fegyelmezettségükkel. 

Az utóbbi hetekben már mutat-
kozott eredmény, mert mennyiségi-
leg és minőségileg is javult a ter-
melés. Október 20-ig már többet 
termeltek, mint szeptember hónap-
ban. Az eredményekhez az is hozzá, 
járul, hogy míg szeptemberben a 
munkásoknak csak 36 százaléka 
do'gozott versenyben, most már 70 
'százaléka megkötötte a hosszúlejá-
ratú versenyszerződést. 

Nagy gondot fordítanak az űj 
dolgozók betanítására is. Kószó Sán. 
dorné és Fekete Antalné, az üzem 

két sitahánovisla hasítója 
tanítja őket, 

s adják át jó munkamódszerüket. 
A két sztahanovista munkamódszer-
átadó versenyben áll egymással. A 
cél: melyik csoport ér eí jobb ered-
ményt, magasabb termelési száza-
lékot. 

A hatalmas munkateremben kör-
ben ülnek a hasító asszonyok. 
Mindegyik előtt nagy kosár, azon 
láda és szorgalmasan hasítják a 
piros paprikahüvelyeket, hogy utá-
na megszárítva, megőrölve a dol-
gozóik életét ízesítse. Ebben te-
remben Fekete Nagy Antalné a 
munkamódszerátadó. Az ő munka-
módszerével emelte termelését Da-
rida Rozália a napi 2 kilóról 8 és 
fél kilóra. Pankler Nándorné is 
eleinte alig érte el a 70 százalékos 
teljesítményt és most már 100 szá-
zalék fölé emelte termelését. De a 
többi dolgozó termelése is állan-
dóan emelkedik, bizonyítják ezt a 
terem végén lévő grafikonok is, 
melyek mind több és több név mel-
lett emelkednek 100 százalék fölé. 

Az üzem többi részén ie serényen 

folyik a munka. Az üzem minden 
dolgozója emeli termelését, hogy 

Rákosi elvtársnak tett 
ígéretüket beválthassák. 

A Szárító üzemrészben dolgozik 
Prinzen Irén és csoportja. Novem-
ber 7 e tiszteletére vállalták, hogy 
októberi tervüket 10 százalékkal 
túlteljesítik. Igy akarják pótolni a 
szárítóüzem mult hónapi lemaradá-
sát, mert a szeptemberi tervelő-
irányzatukat csak 87 százalékra tel. 
jesítették. Az elmúlt 20 nap alatt 
átlagteljesítményük 139 százalék, 
így nemcsak teljesítik, de túl is 
teljesítik vállalásukat. 

A dolgozók jó munkája mellett 
új gépek segítik az üzem termelé-
sének emelését. Mind több és több 
gép küszöböli ki az eddig kézzel 
végzett munkát s teszi gyorsabbá 
a paprika feldolgozását. Most állí-
tottak be 4 új szeletelőgépet, me-
lyeknek segítségével megszüntették 
az elmúlt évben itt mutatkozó szül? 
keresztmetszetet. Az üzem két ú j 
kefélőgépje két ember kezelésével 
30—40 ember munkáját végzi és 
tisztává, higénikussó teszi a pap-
rika őrlését. Az üzem ezenkívül 

két felvoná szalaggal bővült. 

Az emeletre ezzel szállítják most a 
paprikát, nem kell többé kosarad-
ban cipelni a lépcsőn. A két fel • 
vonó is 30 ember munkáját végzi 
el. A Paprikabeváltóban is az em-
berek segítőtársává vált 'a gép. A 
nehéz munkát gépek végzik el a 
dolgozók helyett. De meg is becsü-
lik a gépet a dolgozók s mint aszó. 
mük fényére, úgy vigyáznak rá. 
Minden gépre megkötötték már u 
szocialista gépmegőrzási szerződést. 

A Paprikabeváltó dolgozói jó 

munkával, a versenymozgalom ki-

szélesítésével s a munkafegyelem 

megszilárdításával készülnek a 

Nagy Októberi Szocialista Forra-

dalom évfordulójának méltó meg-

ünneplésére. Termelésük fokozását 

segítik a gépek s együtt harcolnak 

évi tervük "december 1'5-ére való be^ 

fejezésééri. 


