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Gyorslista a Második Békekölcsön 

100.000 forintot 2750 0489 2050 
nyert: 2774 0812 2072 

2486 0826 2842 0533 2097 

50.000 forintot 
nyert: 

3158 
3291 

0644 

0510 

2101 
2182 50.000 forintot 

nyert: 
3423 0359 2233 

0303 0997 3789 0194 2262 
0357 0102 4030 0480 2268 
0637 0747 5209 0802 2289 
1201 0636 5240 0067 2312 
5362 0845 5280 0375 

2316 
0967 0338 5313 0063 

2316 

1755 0998 5315 0386 2410 

1783 0235 5332 0508 2421 

2178 0043 5406 0412 2519 

3284 0241 5554 0076 2591 

6148 0765 6078 0526 2674 

25.000 forintot 6124 0414 2713 
2824 
2872 
2902 
2903 

nyert: 

0085 0731 

0149 0522 

6536 
6803 
6881 

0329 
0547 
0619 

2713 
2824 
2872 
2902 
2903 

0227 0123 5000 forintot 2939 
0429 0430 nyert: 2961 
1033 0716 

0059 0415 
3004 

1295 0437 0059 0415 3038 
1397 0674 0103 0685 3108 
1726 0090 0118 0926 3111 
2006 0211 0153 0148 3132 
3370 0754 0222 0187 3140 
3705 0896 0254 0312 3176 
3967 0686 0345 0491 3181 

5025 0977 0327 0691 3229 

5799 0140 0419 0459 3312 

5954 0437 0442 0232 3341 

6079 0427 0470 0607 3583 

0385 0506 0473 0199 3600 

0743 0042 0494 0094 3651 

2439 0573 0527 0037 3655 
5137 0603 0577 0388 3671 
5153 0933 0578 0849 3677 
5182 0639 0602 0192 3790 
5999 0178 0603 0861 3800 
6110 0916 0661 0713 3845 
6652 0072 0668 0489 3846 

10.000 forintot 0671 0392 3853 

nyertek: 0072 0347 3916 

0203 0665 
0700 0115 3941 

0203 0665 
0721 0043 5720 

0387 0217 0742 0103 5750 
0542 0219 0802 0402 5778 
0608 0697 0894 0558 5816 
0838 0484 0956 0575 5846 
0868 0704 0968 0472 5856 
0977 0173 0982 0307 5942 
0993 088? 1031 0141 5975 
1027 0759 1117 0578 6016 
1034 0645 1128 0137 6101 
1124 0538 121C 0063 6577 
1343 0326 1248 0535 6591 
1558 0407 1331 0893 6596 
1574 0208 1340 0151 6690 
1589 0271 1451 0359 6771 
1701 0377 1463 0422 6778 
1767 0656 1495 0278 6812 
1892 0217 1543 0393 6893 
2009 0357 1630 0150 6916 
2170 0786 1659 0981 7179 
2182 0069 1737 0414 7192 
2220 0690 1746 0678 3953 
2241 . 0817 1823 0557 3955 
2338 0870 1960 0817 3970 
2343 0917 1972 0119 4039 
2422 0061 1991 0750 4041 
2449 0972 1992 0493 4064 
2552 0954 2004 0090 5079 
2669 0533 2025 0835 5086 
2708 0239 2042 0337 5140 

0084 
0427 
0719 
0699 
0970 
0219 
0063 
0034 
0481 

0074 
0484 
0904 
0367 
0508 
0822 
0483 
0236 
0992 
0532 
0828 
0307 
0795 
0329 
0322 
0082 
0012 
0007 
0408 
0562 
0924 
0155 
0618 
0221 
0629 
0222 
0831 
0654 
0211 
0626 
0C94 
0660 
0258 
0130 
0555 
0580 
0221 
0224 

0075 
0432 
0577 
0786 
0502 
0738 
0122 
0140 
0724 
0486 
0778 
0134 
0978 
0501 
0845 
0197 
0515 
0638 
0077 

0076 
0040 
0093 
0734 
0795 
0622 
0784 
0462 
0479 
0949 
0592 

napjáról 
5144 0015 
5171 0318 
5176 0908 
5208 0872 
5221 0647 
5278 0184 
5358 0434 

5392 0634 

5407 0745 
5410 0470 
5414 0965 
5421 0590 

5568 0270 

10.000 forintot 
nyert: 

0163 0003 

0217 0490 

0321 0687 
0483 0843 
0950 0643 

1307 0812 

1871 0800 

1876 0365 
2478 0624 
2487 0863 

2509 0147 
2654 0330 

2699 0293 

3353 0583 

3658 0747 

4035 0916 

5369 0641 

5547 0797 

5597 0801 
5877 0576 

6109 0495 

6136 0821 

6248 0084 

6551 0486 

7193 0026 

5000 forintot 

nyert: 

0278 
0291 
0398 
0463 
0619 
0728 
0798 
0888 
0915 
0953 
1016 
1060 
1175 
1180 
1198 
1303 
1323 
1337 
1436 
1542 
1807 
1821 
1892 
2107 
2227 
2300 
2488 
2507 
2566 
2574 
2709 
2806 
2821 

0080 
0375 
0218 
0489 
0501 
0160 
0617 
0675 
0031 
0465 
0591 
0121 
0666 
0501 
0204 
0814 
0114 
0191 
0609 
0849 
0345 
0275 
0881 
0247 
0180 
0044 
0234 
0150 
0414 
0932 
0221 
0830 
0012 

Megkezdődött a KIOSZ 

választmányi értekezlete 
« 

A Kisiparosok Országos Szabad 
Szervezete választmányi értekez-
lete pénteken megkezdte tanács-
kozását. Gervai Béla, a K IOSZ fő-
titkára beszámolójában megállapí-
totta, hogy a magánkisipar jelen-
tősen fejlődött. 

Az anyagellátásról szólva Gerva: 
Béla megállapította, hogy 

a kiutalt mennyiség a harma-
dik negyedévben több mint 
hatszorannyi volt, min t a mul t 

év hasonló időszakában, 
a létszám gyors növekedése rrfiatt 
azonban az egy főre eső mennyi-
ség még mindig kevés. 

A K I O S Z főtitkára a továbbiak-
ban ismertette az adózási rendszer-
ben beállott változásokat, azokat a 
kedvezményeket, amelyeket a kis-
iparosok kaptak és hangsúlyozta: 

minden magánkisiparosnak ál-
lampolgári kötelezettsége, hogy 
a kedvező viszonyok mellett 
lelkiismeretesen eleget tegyen 
előírt adózási kötelezettségé-

nek. 

A választmányi ülésen megje-
lent és felszólalt Csikós Nagy Béla 
könnyűipari miniszterhelyettes. 
Megállapította, hogy a kisipari 
műhelyekben dolgozók száma már 
elérte a százezret. A magánkis-
ipari termelés fellendítésének, a 
sok-tízezer ú j kisipari műhely lé-
tesítésének fontos szerepe van ab-
ban, hogy megjavult a lakosság el-
látása. 

Részletesen foglalkozott a mi-
niszterhelyettes a kisiparosok 
anyagellátásának problémáival. 

Bejelentette a miniszterhelyet-
tes: lehetővé k íván ják tenni a ma-
gánkisiparosok számára, hogy 

eddigi javító- és szolgáltató 
munkák mellett fokozottabb 
mértékben gyártsanak ú j cik-
keket. Jövőre a többi között 
félmill ió pár minőségi kézmű-
ipari cipőt, háromezer szoba-
bútort és tízezer ú j parasztsze-

keret várnak a kisipartól. 
Bejelentette, hogy rövidesen mó-

dosítják az ipari tanulók alkalma-
zására vonatkozó rendeletet. Fel-
emelik a tanulóidőt, a kisiparosok 
két tanulót is nevelhetnek, 

Szükségesnek tart juk — fejezte 
be felszólalását a miniszterhelyet-
tes —, hogy a kisiparosok érezzék 
á l lamunk megbecsülését és dolgozó 
népünk ellátottsága az *aranyke-
zű»- magyar kisiparosok működésé-

vei is javuljon. 

2860 0536 3651 0760 
2012 0710 3771 0767 
2942 0348 3851 0398 
3066 0086 3873 0476 
3099 0449 4022 0252 
3203 0922 4053 0485 
3329 0281 4093 0757 
3352 0447 5032 0682 
3390 0014 5057 0279 
3471 0619 5263 0678 

(Folytafds a negyedik oldalonJ 

E l ő r e i f j ú s á g 

A DISZ Csongrád megyéi nagyaktiva 
értekezletén beszélték meg 

a megye ifjúságának feladatait 
A D ISZ Csongrád megyei bizott-

sága egésznapos nagyaktíva érte-
kezletet tartott Hódmezővásárhe-
lyen a pártoktatók háza előadóter-
mében. Az aktívaértekezleten Ku-
szin Miklós, a D ISZ megyei bi-
zottságának titkára beszámolójában 
a többi között elmondotta, hogy a 
párt célkitűzését, a kormánypro-
grammot a megye fiataljai is nagy 
örömmel fogadták. Most a Köz-
ponti Vezetőség ülése után a me-
gye ifjúsága ismét egységesen ki-
áll a mult év júniusában megkez-
dett politika valóraváltása mellett 
A falusi D ISZ szervezetek most 
azért harcolnak, hogy elősegíthes-
sék: a megye október 31-re telje-
sítse vetéstervét. 

Az állattenyésztés fejlesztése, 
a több hús, zsír termelése ér-
dekében eddig 37 D ISZ szer-
vezet csatlakozott a silózási 

versenyhez. 
A megyében a versenyt kezdemé-
nyező ásotthalmi á l lami gazdaság 
és a deszki -Kossuth* tsz DISZ-
brígádja silózási tervét má r túltel-
jesítette. A megye ipari üzemei-
nek i f júmunkásaira is nagy fel-
adatok várnak a párt Központi Ve-
zetősége határozatainak megvalósí-
tásában, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy a norma alatt telje-
sítők 80 százaléka közülük kerül 
ki. A párt iránymutatásának meg-
felelően már vannak nagyszerű 
kezdeményezések a több, olcsóbb 
és jobb minőségű áru termelésére. 
Az Újszeged! Kender-Lenszövő Vál-
lalatnál minőségi ellenőrző brigá-
dokat alakítottak, a Szegedi Tex-
ti lművek fiataljai, akik gyapotfo-
nalat készítenek, -Harc a fehér 
aranyért* jelszóval mozgalmat in-
dítottak a hulladékcsökkentés ér-
dekében. 

A megye fiataljainak tízezrei 
örömmel csatlakoztak a Hazafias 

Népfront programmjához s má r 
több mint 50 helyen tartottak if-
júsági gyűléseket, kisgyűléseket a 
népfront célkitűzéseinek ismerte-
tésére. Lelkesen készül a megye 
ifjúsága a tanács választásokra ls. 

Kuszin Miklós beszámolója után 
számos hozzászólás következett. 
Farkas Szilveszter, a szentesi vá-
rosi D ISZ bizottság munkatársa 
elmondotta, hogy a fiatalokkal az 
eddiginél jobban meg kell szeret-
tetni a mezőgazdasági munkát , 
Lucz Ferenc, a szegedi járási D ISZ 
bizottság titkára arról beszélt, 
hogy a járás D ISZ szervezetei kö-
zül 21 csatlakozott a silózási ver-
senyhez s tízezer köbméter besiló-
zását vállalta. Ezt a felajánlást 
már négyezer köbméterrel túltel-
jesítették. Szűcs Tibor, az Újsze-
gedi Kender-Lenszövő Vállalat 
D ISZ bizottságának termelési fele-
lőse elmondotta, hogy 

az üzemben minőségi őrjáratot 
szerveztek s öt brigádot alakí-
tottak. Ez is hozzájárult, hogy 
legutóbb az üzem túlteljesítette 

minőségi tervét. 
Barcsa Margit, a Szegedi Eesetgyár 
D ISZ titkára a tanácsválasztások-
ról beszélt. Elmondotta, hogy üze-
mükben 15 olyan fiatal van, aki 
most szavaz először. Velük most 
külön foglalkoznak. *Ú j választók 
találkozóját- rendeznek, amelyen 
megismertetik a Hazafias Népfront 
jelentőségét is. Nagy István, a Sze-
gedi Tudományegyetem D ISZ bi-
zottságának titkára elmondta, hogy 
az egyetemi D ISZ szervezet szoros 
kapcsolatot tart fenn az üzemek 
if júmunkásaival . A tanácsválasztá-
sok jelentőségét ls közösen beszé-
lik meg. Az egyetem fiataljai se-
gítik a tanácsválasztási előkészítő 
munkát , a D ISZ tagok kisgyűlése-
ket is tartanak a választások s i ! 
kere érdekében. 

Adenauert el kell látolílani a nyugatnémet 

kormány éléről 

Nyugatnémet képviselő nyi latkozata a Saar-egyezményről 

Berlin (MTR Schmidt-Wittmack, 
Adenauer Keresztény Demokrata 
Unió jának parlamenti képviselője, 
aki néhány héttel ezelőtt átál lt a 
Német Demokratikus Köztársaság 
oldalára, sajtónyilatkozatában fe-
jezte ki véleményét Nyugat-Né-
metország és a nyugati hatalmak 
londoni és párizsi megállapodásai-
ról, 

Schmidt-Wittmack kijelentette: 

— Azok az egyoldalú katonai 
szerződések, amelyeket a szö-
vetségi köztársaság és a nyu-
gati hatalmak képviselői kö-
töttek, a legnagyobb mértek-

ben veszélyeztetik Németország 
újraegyesítését. 

A Saar-egyezmény gyakorlatilag 
Németországnak a Saar-vidékről 
való lemondását jelenti. Ez az 
egyezmény szöges ellentétben á l l 
mindazokkal a határozatokkal, 
amelyeket a bonni parlament a 
Saar-vidék kérdésében hozott. 

— Ebből a nemzethű németek-
nek, elsősorban a szövetségi gyű-
lés becsületes tagjainak, le kell 
vonniok a szükséges következteté-
seket. E következtetések lényege 
csak az lehet, hogy Adenauert el 
kell távolítani a nyugatnémet kor-
mány éléről, 

„Terror Ferus" — „racionalizál" 
'A Szegedi Serléstenyésztő Válla-

latnál az utóbbi Időbon életorőre 
kapott. a mondás: „Mondd meg az 
igazat, betörik a fejed". H a nem 
is a fejét törték be a bírálóknak, de 
gondoskodtak róla, hogy kivül ko-
rüljcnek a kapun. No, do addig 
j á r a korsó a kútra, amíg el nem 
törik. Igaz, addig sok becsülctos 
munkásnak okoztak a vál lalatnál 
nemcsak kellemetlenséget, hanem 
sok keserű napot. S ezen túlmenő-
en megkárosították népgazdasá-
gunkat, H iába volt n terror az 
igazat nem lehet elfojtani. Hiába-
való volt a körmönfont ravaszság, 
a dolgozók segítségével, ha bát-
ran feltárják a hibákat, napvilág-
ra kerül az igazság. 

A pártsnj tóhoz is eljutott a dol-
gozók panasza. Kiszomborról Jáksó 
Mihály elvtárs, az alapszervezet 
titkára számolt be levélben arról, 
milyen emhertolenség, pénzpo-
esékolás folyik a Szegedi Sertéste-
nyésztő Vállalat kiszombori tele-
pén. 

— Micsoda folháboriló dolog — 
fakadtak kl a Szegedi Sertéste-
nyésztő Vál ln ia , vezetői, különösen 
Kovács Fereno igazgató. — Ezt 
u rágalmat nem engedjük. — Es 
ment a levél a „Szabad Nép" szer-
kesztőségéhez. Magyarázta Ko-
vács Forenc a párt központi lapja 
szerkesztőségének, hogy a Jáksó 
elvtárs levelében említett Pál Mik-
lósnnk s a többi kommunistának 
miért kellett elmennie a sertéste-
nyésztő vállalattól. Hangsúlyoz-
ta: „A felmondás kizárólag a ter-
melés í érdekeket szem előtt tart-
va történt. Furcsának találjuk és 
egyben sérelmezzük is, hogy a 
sajtónak bárki alaptalan leveleket 
ir és a szerkesztőség... felelőtle-
nül Icközli". Es aztán néhány 
mondatban hungzatos frázisokban 

I I ' 

hozzátette Kovács Ferenc: „Meg 
kívánjuk nyugtatni Kiszombor köz-
ség kommunistáit, hogy éppen 
úgy, mint eddig is a község lakos-
sága a vállalóiunktól kapja a leg-
több segítséget és támogatási, ami 
ezután sem marad el. Ezután is 
támogatni fogjuk az egész közsé-
get, közlük a kommunistákat is, 
nem pedig racionalizáljuk. Erre 
vonatkozóan a helyszíni kivizsgá-
lás — azt hiszem — fényes választ 
fog adni"., Micsoda „nagylelkűség", 
micsoda „emberszerptet". Helyeseb-
ben micsoda gőg! íme így szél a 
sertéstenyésztő vál la la , trónjáról 
Kovács Ferenc leereszkedve Kis-
zombor község dolgozóihoz, akiket 
meg kíván nyugtatni. 

Hogy milyen választ adott a 
helyszíni vizsgálás (az újságíró 
helyszíni vizsgálata), áll jon itt 
alább a következő: az eddigi ered-
mény mutat ja az igazság számára 
fényes lett. míg Kovács igazgató-
ék részére nagyon sötét. Termé-
szetesen ez a vizsgálat még nem 
teljes, reméljük államügyészoink 
teljessé teszik. 

Mit mond Engler György elvtárs, 
a kiszombori 8ERNEVÁL üzemi 
pártt i tkárat Igaa-e. hogy náluk 
a legpéldamutatóbb. a hibákat os-
torozó kommunistákat, dolgozókat 
racional izál ják! Válasz: hogyan 
„racionalizál ják" nálunk az embe-
reket? _ a pártt i tkár elvtárs gon-
dolkodott egy pil lanatig. — Nem. 
Elbocsátják azokat. akik tudnak 
valamit az igazgató és a többi ve-
zotők gazemberségérőt! Most jó 
alkalom a racionalizálás arra, 
hogy aki útban van, félreállítsák 
„felsőbb" rendelkezésre. Helyetlük 
azonban felvesznek olyanokat, 
akik elnézik a nópvngyon pazar-
lását, a pcnzpocsékolást, bércsa-

lást. a jogtalan prémiumok íel-

markolását. Tehát kihasznál ják 
saját céljaikra á l lamunk fejlődé-
sét szolgáló rendelele, — a raciona-
lizálás leplével elbocsátanak em-
bereket. 

Igaz ez! 

A tényeit beszélnek 

„Racionalizálták" Lónyi Jó-
zsef törzskönyvezőt és helyette 
egy bizonyos Hanzsiros Ferencet 
állított be törzskönyvezőnek az 
igazgató; „racionalizálták" Petri 
István ügyviteli instruktort, aki 
helyébe Gyémánt Mátyás kartárs, 
az igazgató testi-lelki jóbnrátja, 
volt személyzeti osztályvezető lé-
pett; „racionalizálták" Pál Mik-
lós elvtársat, a gazdaság egyik ko-
vácsát, do ugyanakkor felvették 
Csuhaj Mihályt , akit másfél hó-
napja zártak ki a kiszombori Pe-
tőfi isz-ből, mert a knlákoknak 
aratott a tsz aratógépével; „racio-
nalizálták" Székely Imre elvtársat, 
az állománynyílvántarlót, aki he-
lyett szintén állítottak be embert. 
Elbocsátották a vállalattól Karai 
Mihály sztahánovista sertésgondo-
zót, mert tudót, az igazgató dol-
gairól, Kazi Pál főszakácsot mert 
nem adott az igazgatónak egy 
ebédjegyre annyi ebédet, hogy a 
feleségének is maradjon belőle. Az 
elbocsátottak egy-kettő kivitelével 
kommunisták. Ezt mondja Engler 
elvtárs, pártt itkár. H a csak fele 
volna igaz, az is felháborító volna. 

Kovács Ferenc igazgató már 
odáig ment, hogy a makói járási 
pártbizottságon Engler Györgynek, 
a kiszombori üzemegység párt-
ti ikárának leváltására i 8 tett ja-
vaslatot. Kezdte azzal, hogy a 
munkásokkal üres papírlapokat 
íratott alá „gabonnjuttalás" ürü-
gye alatt, mondván, hogy a szö-
veget ma jd az irodában fölé ír-

ják . És m i t tettek? Hamis váda-
kat írtak a munkásokkal aláíra-
tott lapokra Engler pártt i tkár el-
len, amit felküldtek az Élelmiszer-
ipari Minisztériumba. A miniszté-
rium ennek alapján támogatta is 
Engler pártt i tkár elvlárs leváltá-
sát és csnk a makói járási párt-
bizottság védte meg Engler elv-
társat, nem engedve leváltását. 
Kovács igazgató Engler elvtársat 
is azért akarta félretenni, mert 
soka, tudott. 

Bamis jelentés — a prémiumért 

Hogy minél teljesebb képet kap-
hassak a SERNEVÁL belső életé-
ről, igen sok emberrel kellett be-
szélgetnem. A „racionalizált" 
párttagok és pártonkívüliek sza-
va, a kezükben lévő tények, bi-
zonyítékok, egybehangzóan Kovács 
igazgató és társai nép- és állam-
ellenes tevékenységét bizonyítják. 

— Nézze elvtárs ezt a papírla-
pot — mutatott Székely Imre, a 
9ERNEVAL volt ál lománynyílván-
tartója egy számokkal telerótt fü-
zetoldalt — ezek a tények beszél-
nek: — És elővette a hivatalos 
jelentéseinek a másolatát Is, 
amelyekben a hibákat, a béresnlá-
sokat jelentette a SERNEVAL 
igazgatójának, a vállalat főköny-
velőjének— orvoslást kérve azokra, 

íme az adatok: 

Ez év első felében lefialt a kis-
zombori l-es számú telepen 189 
koca 1239 malacot. Ezzel szemben 
„hivatalosan" csak 169, azaz húsz-
szal kevesebb kocától választottak 
le malacot. •Növekedett tehát a 
leválasztás! átlag, ami n lán na-
gyobb prémium jár . Közben az l-es 
számú telepről jelentették azt ls a 
központnak, hogy elhullott 194 ma-
lac. Tehát a 109 kocától „papíron" 
leválasztott 1162 malac és az el-
hullott 194 az összesen 1356. azaz 

115-el több. m i n * amennyi megszü-
letett. Tehát nem „passzolnak" a 
számok. De arra 18 van magyará-
zat, hogy miként jelenthettek több 
malao leválasztását, mint ameny-
nyit a kocák fialtak. 

Előttem gépelt papírlapok. Alá-
írás: Lónyi József, akit szintén 
„racionalizált" Kovács (igazgató. 
Lónyi József feljegyzéséből derül 
ki a hamis jelenlések születésének 
oka. 

„A leválasztásra kerülő köny-
nyebb súlyú malacokat már koráb-
ban leválasztott és nehezebb sú-
lyú malacokkal kicserélik. Ötödik 
hó 31-én például tettenértem Mol-
nár Károly serlésgondozót, ami-
kor az egyik leválasztásra kerülő 
koca malacalt rakta kosárba /és 
elindult kicserélésükre. Mindez 
azért történt hogy a tervtcljesítés 
papíron meglegyen és utána Györ-
ti Lajos, Vojnárovitz László és 
Kovács Ferenc, valamint Hajós 
László jogtalanul felvehessék a 
prémiumot, amit fel is vettek. 
Továbbá augusztus 31-én 15 kocá-
tól 85 malacot 1229 ki logramm 
súllyal leválasztottak. Ennyi ko-
cától nem lohetott leválasztani 
malacot, mert a valóságban csak 
hat darab kocától 36 darab mala-
oot 369 kilogramm súllyal válasz-
toltak le. A számokat a prémium 
miatt emelték meg. Ugyanis az 
angusztus havi mnlacleválnsztás 
előtt jelenlétemben Szegedről, a 
vállalat központjából Gycncs And-
rás tervelőadó telefonon utasítot-
ta Mélykúti Lászlóné állomány-
nyilvántartó adminisztrátort hogy 
15 darab kocától k e l l leválasz-
tani 87 malacot és ha hul la lesz, a 
malaclélszámot 3 darabbal k e l l 
csökkenteni. A rendelkezést végre-
is hajtolta a kiszombori első szá-
mú telep és először az utasítás 
szerint jelenteni akarták, hogy a 


