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A koreai műszak eredményeit még szebbé akarják tenni 
augusztus 20-ig a szegedi Ruhagyár dolgozói 

Varga Jenő elvtárs kissé aggódva 
tekint korul, Mindenki a helyén 
Van? A nyersanyag elegendő? Ké-
sőbb már mosolyog pillanatnyi ag-
godalmán, A VI os terem dolgozói 
most is éppúgy, ra.iat a koreai mü. 
szak alatt pontosan, hiánytalanul 
kezdenek munkához. A gépek ugyan-
olyan egyenetesen zúgnak mint két 
nappal ezelőtt. A gyorsuló munka, 
mozdulatok azoriban jelz k, hogy a 
Szegedi Ruhagyárban nem ért vá* 
véget, sőt fokozódik a munkaver. 
seny.A koreai műszak alatt a Vl-oa 
terem falán nem egyszer büszkélke-
dett az ..Üzem legjobb terme" és a 
..Legjobb szalag dolgozói" címét 
jelző vándorzászló. A műszak alat't 
előirányzott tervüket állandóan 

120 százalék fölött 

tejesít ették. Csütörtökön a korca' 
mű zak utó'só napján — elhódí-
tották tőlük a szalag vándor zászla-
ját Ez a helyzet nem csüggesztette 
őket. Megértették, hogy a győztes 
sáluk jobb munkái végzett. Komoly 
versenytársra talállak, a ez még 

jobban növelte feladatuk nagysá. 
gát. 

Vargn elvtárs, a szalagvezető is 
„drukkolt" egy kicsit, A nyersanya-
got már előre biztosította s a gépe-
ket állandóan ellenőrizte, hogy a 
termelést semmi sem akadályozza. 
Csütörtökön az első kétórás értéke, 
lésnél 110 százalékot értek el. Az 
elért eredmény után még nagyobb 
igyekezettel folytatták munkájukat, 
hogy céljukat mindenképpen elérjék. 

Egy emelet választja el a Herédi-
szalagot a Varga-szalagtól. A Heré. 
di szalag dolgozói is megfogadták, 
hogy 

a koreai műszakban elért 

eredményeiket fokozzák 

Azt is elhatározták, — amire már 
régóta vágynak — hogy megszerzik 
a „legjobb szalag" címet. A Herédl-
szalag kézi munkátatokat végez. A 
munkamozduiat gyorsaságától, az 
idő jó kihasználásától függ tervük 
tejesítése. Ebből nincs lg h ány. A 
szalag dolgozód miniden figyelmüket 

a munkára irányítják. Déli 12 óráig 
138 százalékra teljesítették tervüket. 
Ez a hír a hangos híradón keresz.-

tül az üzem minden részébe eljut. 
Anélkül, hogy a Varga- és a Herédi-
szalag dolgozói beszel,nérefk egymás 
közt, kemény harcot indítottak a 
magasabb eredményért. A műszak 
Végén közös örömmel vették tudo-
másul. hogy a „legjobb szalag4' cL 
met a Herédi-szalag dolgozói érték 
el 

141 százalékos eredménnyel 

a Varga-szalag 135 százalékával 
szemben. 

A munkaverseny tehát toválblb fo-
kozódik a Szegedi Ruhagyárban. A 
koreai műszál; eredményeit augusz. 
tus 20-ig még szebbé akarják tenni. 
Ezt foga'dta meg Török Mihályné la, 
aki július 11-én 216 százalékra tel-
jesítettje tervelőirányzatát. EretLmé. 
nyeik fokozására biztosíték még 
az is, hogy a Ruhagyár dolgozói 
minden nap bókeőrséget tartanak, 
amelynek célja: túlszárnyalni az 
előbbi eredményeket. 

ŰJ KÖNYVESBOLT A LENIN-UTCÁBAN 
Megnyílt c Horizont szegedi fiókjának új üzlete 

' Az üzlet egyik falán hatalmas 
állványokon példás rendben sorako-
zó könyvek gzínes foltja, a másik 
oldalon modern tárlóban elhelyezett 
kiállítás a szovjet könyvujdonsagok-
ból: ez a Horizont új üzletének 
képe. 

— A régi helyiségből — mondja 
Ko ck József elvtárs, a Horizont ve-
zetője — az éideklődés nagyméretű 
megnövekedése miatt kotlett elköl-
töznünk. Az utóbbi másfél évben 
jelentősen megszaporodott Szegeden 
is az orosz nyelvet ismerők és az 
oroez nyelvet egyre eredményeseb-
ben tanulók száma. A tudományos 
munkában is nélkülözhetelcnmé vált 
a szovjet tudósok tapasztalatainak 
ismerete. Egyetemi intézeteink, 
könyvtáraink, de pedagógusaink is 
egyre nagyobb könyvgzükséglettél 
jelenkeztek. Ezért kellett üzetün-
ket az átköltözé sei megnagyobbíta-
nunk. A nagyfokú érdeklődésre jel-
lemző— folytalja tovább Korek elv-
társ —, hogy nemcsak a szegediek 
vásárollak tőlünk, de nagy könyv-
srállíimányokat keWett küldenünk 
délvidék különböző városaiba. Ba-
jától egészen Kecskeméti g. 

.4 Uorlaont ú j üsfe.-e kéj nagy 
részből: könyv, és zeneműosztályból 
áll. A könyvosztályon több mint 12 
ezer könyv van, orosz és magyar 
nyelven. A szovjet könyvek magye,r 
fo.dításai is megtalálhatók azok 
számára, akik még kevósbbé tökéle-
tesen sajátítottak el az orosz nyel-
vet. A zeneműosztályon hangleme-
zek éi I n t i t t H H M V m P 
klasszikus zeneszerzők művel melleit 
a szovjet zeneirodalom kiváló alko-
tásai, az operáktól és szimfonikus 
művektől a nűíiczenéig. A kottatár-
ban a legváltozatosabb szovjet mű-
veket Ismerhetjük meg. Eziek egyré-
gze hazad kiadású. 

A könyvek dönlő többségét a 
szovjet könyvek teszik ki. Leggazda-

sunk előtt jórészük hozzáférhetetlen 
volt Magyarországon. Musszorg-
szkij, Borodin, Rimszkij-KorsZokov 
műveit például legfeljebb csak sze-
melvényes kiadásokban ismerhették 
meg a zene iránt éideklődok. A 
szovjet kottakiadás különösen 
gazdag. Az ötödik árleszállításkor a 
Szovjetunióban a kották árait is 
újra lejebb szállították. A kották 
magyarországi árad ennek megfele-
lően 40 ezázalékail csökkentek. 

Érdekes és ú j szín a Horizont 
könyvesboltban, hogy a lemezeket a 
vásárlók még a vásárlás előtt külön 
lemezjátszó szobában ismerhetik 
meg. Az ötezer lemez közül tetszés 
szerint válogathatnak éa játszhat-
nak. 

A könyvesbolt az újdonságokra 
egyébként úgy hívja fed a figyel-
met.. hogy az időnként mogéi-kező 
szállítmányok könyveit, a kirakaton 
kívül az üzletben külön tárlóban ál-
lítja ki. 

A fcisso Iga lás í|i»?rff«é»#r« 

merj kint vannak a mezőgazdasági 
munkában a dolgozók. 

Elmondja a párttitkár elvtárs, 
hogy Mucsi Antalné például egy 
nap alatt 104 forint áru bélyeget 
adott el polilikai felvilágosító mun-
kája rés-én. Elérték azt az MNDSZ 
nőnevelők Kisteleken, hogy póliláui 
Turi Jánosné öt holdas kisparaszt 
három darab tíz forintos bélyeget 
vásárolt mog. Azj mondotta; egyet 

könyvespolcok előtt nincs pur. Az a férjének, egyet magának és e^yet 
' -.1 í — „ / A n A olr l n f t l r 

Ahol a pártszervezet irányít 

jól működik a tömegszervezet 

Adélelőtti órákban Kistelekre 
érünk gépkocsival. A párttit-

kár elvtársai keressük, a felesége 
kedvesen ad felvilágosítást, hogy 
most hivatták át a tanácsházhoz, 
ott találjuk. 

A tanácsházán az elnök elvtárs 
szobájában találjuk a párttitkár elv. 
társat, a tanácselnököt és a tanács-
elnökhelyettes elvtársat. Elbeszélge-
tünk. Boldogan kérkedve mondják, 
hogy a cséplés jól beindult, az elaö 
gabona átadása ünnepélyesen meg-
történt, a begyűjtés azóta is folya. 
n!»tosan halad. 

A koreai gyűjtésre terelődik a 
Szó. A párttitkár elvtárs el-

mondja hogy náluk az MNDSZ a 
párt irányításává! jól megoldotta 
ezt a feladatot —* a 6700 forint áru 
bélyegből már alig van. 5000 forint-
nál már többet postára tettek. Az 
MNDSZ nő nevelőik meglátogatnak 
minden családot, pedig számos hely-
re három-négy ízben kell elmenni, 

állványokhoz mindenki odamehet 
és tetszése 6zerint váloga'hat köny-
vek között. „Ez a módszert — 
mondja Kord; elv tors — már rég-
óta alkalmazzuk, de setm könyv-
hiányt, sem pedig rendetlenséget 
nem okozott." 

Az üzlet belső gazdagságát jól 
jellemzi a hatalmas kirakat, amely-
ben a legialésesebben elhelyezett 

a kislánya rcszére vásárol, akinek 
a tankönyvébe fogja beragasztani a 
bélyeget, hogy tanulás közbem is 
mindig gondoljon a koreai gyere-
kekre, akik föld alá kénytelenek 
bújni' az amerikaiak bombázása 
miatt és nem tanulhatnak olyan 
nyugodtan, mint 6. 

Elmondja a párttitkár elvtárs és 

a tanácselnök elvtárs hogy az 

könyvek hívják fel" á l l adóan ' azj MNDSZ asszonyok nemcsak a ko-

érdeklődők figyelmét a .szovjet ^ ^ r e S ; Í S S ? Ű 
könyvkiadás értékes műveire. 

Munkánk célja, — mondja befeje-
zésül Korek elvtárs —, hogy elő-
segítsük a magyar és a szovjet 
nép barátságának elmélyítésé'. Ez 
a hatalmas és állandó könykiállt-
tás, ftiely üzletünkben található, 
kétségkívül elősegíti a gzovjet nép 
kultúrájának mélyebb megismerését. 
Szeretnénk, ha ez 1-Z üzlet a szov-
jet kultúra és tudomány remekmű-
vednek széleskörű terjesztésével 

jellemző, hogy — számos szovjet hozzájárulna a két nép barátságé' 
könyvesbolthoz hasonlóan — a I nak további megszilárdításához. 

Termelési értekezleten adták át a Szegedi 
Gőzfűrész legjobb dolgozóinak 

a sztahánovista jelvényt 
A Sziegedi Gózfűrész üzemének ; termelés fokozására. Ez segítette 

dolgozói termelési érelkezletet ttar- elő például a koreai műszak sike-
lo'tak. Léderer Ferenc elvtárs, a rét is. Dolgozóink a műszak alatt 

találhatók: ae o-ogZ műszaki osztály vezelője részlete- 1 jóval túlszárnyalták előbbi eredmé-
sen ismertebe az elmúlt negyedév | nyeike'.. A 
eredményeit. Ismertette, hogy a brigád 214, 
Szegedi Gőzfürész üzemben szín e 
hónapról hónapra fokozódtak az 
eredmények. Az áprilisi tervet 106,6, 
a májusit 107.3 és a Júniust tervet 
108.6 száaaCékra teljesítettük. A 

Némelih vagonrakodó-
Lendvei Márton 182, 

Faragó Mihály 196, Förgeteg Szil-
veszter 143 százalékra, teljesítette 
tervelőirányzatát. 

A Szegedi Gőzfürész üzemében az 
eredmények mellett azonban van-

második negyedével 107.4 százalék- j nak még hiányosságok. A második 
kai zár luk le. Lédereir elvtárs az negyedév folyamán 18 dolgozó 100 

a népnevelő munkából- Nagy ered. 
ménye van az MNDSZ-n®k is a ! j* 
ban, mondotta Gémes elvtárs ta-
nácselnök, hogy a község jó ered. 
ményt ért el a begyűjtésben. 

Ez is mutatja, hogy Kisteleken a 
párt a tömegBzervezet munkáját se-
gíti, irányítja és ellenőrzi. 

Úgészen más a helyzet Ba'.ás-
J- i tyán.. Ahogy délután öt óra-

kor megérkezünk Balástyára, ke. 
ressük a párttitkár elvtársat a párt-
irodán. Az ajtót zárva találjuk. Be-
széltünk a házgondnok feleségével, 
hogy hol találhatnánk meg a póri* 
titkár elvtársat. Azt válaszolta, hogv 
ő nem tudja, hogy hol van, nézzük 
meg a tanácsházán. Beszélgetésünk 
során megkérdezzük tőle. hogy vá. 
sárolt e már koreai bélyeget? Nem 
— válaszolta, mert őt még senki 
sem kereste fel, hogy bélyeget ve-
gyen. de nem Í9 tud arról, hogy va-
laki árulná. Hallott ugyan a koreai 
gyűjtésről a rádlió és az újság ré. 
vén. Megkérdezzük tőle. hogy meg 
tudja-e mondani, hogy az MNDSZ 
titkárt merre táláljuk? Bánatosan 
legyint erre és azt válaszolja: itt, 
elvtársnők, nincs is MNDSZ, telje-
sen széthullott. Megkérdeztük, hogy 
tudja-e, miért, de nem tudott róla 
bővebbét mondani. 

A tanácselnök elvtáranő szobá. 
__ ___ jában megtaláljuk a párttitkár elv* 

gabb az orosz nyelvű rész, amelyben ' eredményék Ismertetése u'án rámu- j száz lókon alul termelt, és" az Iga- társat, amint több elvtárssal és elv. 
a politikai i odalom melleit saépifo- I naMt azokra a hiányosságokra j zoHltlam hiányzók 0.8 százalékot társnövel beszélgettek A párttitkár 
dalmi müvek, a szovjet szerzők kö. amelyek megnehezítik m u n k á n k a t . I képeztek. Ezeket a h i b á k a t minél elvtárs a z ottlétünkről jóformán tu. 
n . l v n i i l l l k t n »v, rv r* í r-1 n n . -x./íxrrví Cí-Ti A . • .e . .1 I -ta " 1_ _ - 11 rij,-. A r-1 r. n-m Z4- f / ^ r n k U L a C u A I M •elmüllban megjelent művei, a szö-
vetséges közlá 'sasógok fPöiftak alko-
tásai egyaránt megtalálhatók, sőt 
német, angol, framcia nyelvű fordí-
tásaik is. 

Kiemelkedő a könyvek szép kiál-
lítása. Nemcsak a borítólapok utói. 
érhetetlen művészi megoldásaira vezetnének színvonalát még ma 
gondolunk, hanem arra a tökéletes „„„i.-.-.v . ü 

nyomdfitecnniká.a, amellyel a köny 

Az ipari termelés rohamos üte 
mü emelkedése, új iparágak létre-
hozása megköveteli, hogy mind az 
egyes üzenrek, de ugyanakkor 

0 termelest uanyitó 
felsőbb szervek 

veket megalkották. Kiváló minő-
ségű papír, gazdag művészi kivite-
lezés jellemzi ezeket a könyveket. 

A tudományoé irodalom a tudo-
mány minden területéi felöleli. A 
műszaki és mezőgazdasági tudomá. 
nyok is nagyszámú könyvvel van-
nak képviselve. A liudorrtányos Iro-
dalom mellett nagyon g asztag a ma-

gasabbra emeljük — mondotta Lé-
derer elvtára. — Mégia előfordul-
nak és éppen a felsőbb Szerveknél 
hiányosságok. A harmadik negyed-
évi tervszámokat július 3-án kap-
tuk meg, holott a havi mutikaver-
6eny minden igazgató és vezető 
feladatává teszi, hogy minden hó, tanfolyamon kitürü 'nyolc 
27. és 30. között ismertessék a kö- könyvjut n'o-m'an rés-esült 
vetkező hó feladatait. üzemünk- | Förgeteg Szilveszter a sztóhéno-

_ ben ilyen hiányosságok tntat' nem v,sta jevény á ivó te. ónál megfogad, 
veszi anyag. A legújabb szovjet, tudjuk a dolgozók elé vinni a fel- ta, hogy eredménye t még tovább 

( film- és színművé , bortott tervri, mert a 3-án 

előbb meg kell javítani, különösen 
a munkafegyelem terén. A késön-
jövők számát is csökkenteni kell, 
mer ha minden dolgozó naponta 
csak egy-egy percet késne, üze-
münknek 338 ezer forint vesztesé-
get jelent. 

A termelési értekezleten 

kerül sor az élenjáró dolgozok ki-
tüntetésére, LcBgyel Isivun a vál. 
Mlat igazgatója lelkes szavak között 
adta át Németh Mihály, Kis® Sán-
dor, Förgeteg Szilveszter, Torna 
András és Sz.écsi Ferenc elvtársak-
nak a sztahánovista jelvény. A szak-

dolgozó 

képzömüvésae,1, film- éa színművé , bontott terve', mert a 3-án adott fokozz,-, és egybeírt fe hívta a Sztahá 
troli. valamint »en«müvész»ti köny-1 tervszámokra még 8-án jött egy új novisták figyelmet hogy a terme-
vek nagyszámban találhatók. A módosítás. I lésben elért eredményeik mtalett 
könyvek között sajátos színi jelent 4 élenmrn dnlenzm I fokozottabban vegyék k. részüket az 
a sok Útikönyv. Kiemelkedik közü-j  H Z  m fi'c""Ifo aoiemm o k t a t á r , b i H is, hogy a sztaháflovisták 
lük a nyelvtankönyvek nagy lömege elmúlt negyedév folyamán kü- mindemképpen példaként áUjanak 
amelyek nz oro z nyelvel tanuló diá- , lönböző kiállításokon és ankétokon dolgozó társaik előtt, 
kok éa a pedagógusok számára hél- ! vei1 ek részt " " " i 1 1 " 

különzhelellenok Hatalmas mennyi 
eégbon van képviselve a Bzovjet 
ifjúsági Irodalom ig. Külsejükb'n 
in án czök a könyvek a legszíneseb-
bek. 

Ezenkívül hatalmas mennyiségű 

amelyen tapasztala-
tokat gyüjtótiok ée felhasznál ák a 

Barát János 
megbízott tudósító 

domást sem vett, tovább beszél ge. 
tett. Amikor megkérdeztük tőle, 
hogyan áll a községben a koreai 
gyűjtés, azt felelte. hogy nem 
tudja, kérdezzük meg a trafíkosrté-
tól. Arra a kérdésre, hogy hol ta-
láljuk meg az MNDSZ titkárát, azt 
válaszolta: ő nem is tudja ki az 
MNDSZ titkár A hónap elején ak-
cióbizottsági értekezletet hivatott 
ugyan össze, de ö maga ezen nem 
vett részt és nem is tud róla bő. 
vetobet mondani. 

A földművesszövetkezett irodájá-
ban mondták végül m€g, hogy 
merre lakik Gera Zoltánná MNDSZ 
titkár Kérdésünkre, hogy hogyan 
halad a gyűjtés. Gera elvtársnő azt 
válaszolta, hogy ő nem tudja, mert 
ő vett ugyan bélyeget Bárányomé-
tól, de tovább nem tud róla sem-
mit. Elbeszélgettünk az elvtársnő-
vel: hogyan lehet az. hogy mint 
MNDSZ titkár nem tud erről a do-
logról? Elpanaszolta, hogy őt 1952 
februárjában választották meg tit-
kárnak, de 6 az MNDSZ megyei tit-
kárságtól. vagy az Országos Köz. 
ponttól lejuttatott szempontokon kí-
vül semmi segítséget nem kap a 
munkájához Egy olyan csoportnak 
lett a titkára, ahol már azelőtt 13 

régen nem volt titkár, ahol az asz-
szonyok elszoktak a rendszeres .ver. 
vezeti élettől és így nagyon nehez 
a munkája. Sem a párttól, sem a ta. 
rácstól hosszú hónapok óta nem 
kap semmi útmutatás*, nem hívják 
sehova és nem is érnek rá vele 
fogla'kozni ö éppen ezért elkese-
redésében. hogy nem tiid ered-
ményt felmutatni nem is érzi ma-
gát MNDSZ titkárnak és ezért nem 
is törődött a koreai gyűjtéssel. 

Gera elvtársnő 1948 óta párttag, 
neki tisztán kellett volna azt 

látnia hogy őt mmt MNDSZ titkárt 

a párt állította a balástyai asseo. 
nyok élére azzal a céllal, hogy • 
párt iránvitásával harcos asszonyo-
kat neveljen Balástyán. Gera etir-
t ára nőnek nem szabad tett volna 
úgy gondolkozni, hogy ha a párt-
titkár elvtárs nem hívja, akkor 6 
nem is megy. Neki problémákkal 
kellett volna felkeresnie a párttit-
kár elvtársat, hogy közös erővel 
eredményt tudjanak elérni. Gera 
elvtársnőnek, mint kommunistának 
tudnia kell azt. hogy a visszavonu-
lás a harc elől való meghátrálást 
jelenti Ezt ő be is látta fe meg-
ígér e. hogy edd gi hibáját kijavítva 
jól fogja munkáját végezni. 

Ha a párttitkár elvtárs és a ta-
nácselnök elvtársnő többet foglal, 
koznának a tömegszervezetekkei, 
nem volna szükség arra. hogy a te-

Í
,ács udvarán lévő hirdetőtáblára azt 
rják, hogy „Aki a beadási kötele-

zettségét azonnal nem teljesíti, bír-
sággal sújtom". Ha volnának jó 
népnevelők és rendszeresen kijártak 
volna a dolgozókhoz felvilágosító 
munkát végezni nem hisszük, hogy 
Balástya dolgozó parasztsága hát-
váltatná ötéves tervünk, szocializ-
musunk építését, 

TTogy h : ány zik a felvilágosító 
munka Balástyán, mutatják a 

párt népnevelő értekezletei, ahol 
nyolc órától fél tizig három-négy 
elvtárs várakozik és mégsem tudják 
megtartani a népnevelő értekezletet, 
mert nem jönnek össze, vagy az 
utóbbi szabad pártnap, amikor Vi. 
dóki előadót is kapott Balástya és 
az előadó elvtárs csupán hat hét 
elvtárssal volt kénytelen megbeszél-
ni a szabad pártnap anyagát. 

Helyes volna ha a balástyai párt-
titkár elvtárs áttanulmányozná 
Rákosi elvtárs eddig elhangzott de. 
szédeit. Azokból világosan látná, 
hogy a párt és Rákosi elvtárs mi-
lyen nagy szerepet szánt a nőknek 
a szocializmus építésében. De hogy 
ezt a szerepet be tudják tölteni, 
azok az asszonyok, akik a múltban 
kétszeresen is el voltak nyomva, az 
csak úgy lehetséges, ha a pártszer-
vezet irányítása és segítsége meg-
mutatkozik az MNDSZ iránt. Kér-
jük a ba'ástyai párttitkár elvtársat, 
bogy a jövőben több ssgítségst ad-
jon a tömfgszervezetek munkájá-
hoz, ne forduljon elő, ho^y ne tudja, 
hogy ki egyik, vagy másik tömeg-
szervezet vezetője 'és hogyan néz kí 
egy-ögy kampány-munka, mint pél-
dául most a koreai gyűjtés. 

Csejtei Istvánné 

MNDSZ megyei káderea 

<Jljszentfan ti szövetkezeti község 
Tőangos Túlra dót kapott 

Az amerikaink újabb vérengzése 

a nonszani hadi foga yiáborban 

, , , ... . . . . . . „ . Az amerikaiak üjabb vérengzést I Az amerikaak leplezni próbál- kullűmtthnn 

t i ^ & a t j s & t i s a t u & S ? % - 5 Í nin-. * i 
sze dán 

A zmemŰosztály kottái már csak! a t n e r i k á i é s ^ sajtójelentések 
azért i9 különös érdeklődésre tari* szertnt több mint 23 foglyot megse-
hátnak számot, mcit felsaabadulá- besítettek. 

Nagy eseménye volt Ujsztfitiván 
szövetaczeti községnek a napok-
ban felállított Hangos Híradó első 
adása. A munkából hazaérkező 
clo'gozó^ parasztok vidám zenét 
közonjekű közleményeket és a jól 
végzett munka után egy-egy jó ma. 
gynr nótát Vagy indulót kapnak. 

A Hangos Híradó serkentőleg 
hat a dolgezókra és ennék ered 
mények'nt büszkék is arra, hogy 
a község szorgos munkája nem 
maradt jutalom nélkül. — Érdemes 
volt dolgozni n kuKúrforrada oin 
terén — mord-o|ta Váry eviárs, a 

I iniii,,„„tts„„ igozgatója — Nem 
fáradtságunk és 

szik tcljussé a könyvosztály W J : * n o í í V « ' Z ^ T O T S S osrtá! 
SZIK pijosse a Konyvosziaiy a n y a , s z a J1 i fogolytáborban sze dán _ | Üjabb véres incidens . a hadifoglyok " ^ 
F ; IU L _ . „ z ^ . . . . . — k ö z t lezajlott ösgzelűzés" volt. A* i 

lya. igéieie sem vdt ü*os szó, hn-
—p-j .. Az nem valóság, A községi tanács 

amerikouak Csalását azonban saját nak hatalmas segítséget nvuit a 
— egymással ellentmondó — sr.j- j H ngos Híradó, mely'szinte'felmér 
tojelcwioacik is lolop.ezik, | hetetlen. 

A jutatom ellen-értékeként az uj-
ssentivánl „Bíke" kul úrotthon 
egységes kuHúrcsoporija ígéretet 
to'-t arra, hogy az tttMiglitvái még 
sokká- ere ménye;ebb munkát vé-
gez. Eg úttal a most m g evő két 
kul túrbrigádot négyre esnel k, és 
ez a négy kuttúrbrlgád műsorral 
és é -ekkel szórakoztatta ma'd az 
aratasi és csép'ési mun' n do gozótt 

Az ujszentIván: DISZ fiatalokszé. 
pen kivettek részükei az aratásból. 
Most a ku 'túlmunkájukkal segítik 
elö a cséplést és főtag a béke b«-
gyűi'ést, hiszen a község a be-
gyű't'sfce-i váltait ha 'áulőt au_ 
gusztus 5-ét fe tétlenül el akarja 
érni, sőt m-g iS röv dítí. A Titó 
ha'ár mentén csak így ünnepel-
hetik igazán augusztus 20-át. Al* 
kotniányui% nagy ünnepét. 

Hornyák István 
lovelezű 

» 


